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RESUMO 

 

 

Este trabalho monográfico tem o objetivo de demonstrar que a caracterização 

responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais no direito brasileiro ao se fazer uma 

análise à luz da Constituição Federal de 1988 e seus princípios protetivos, principalmente 

o direito fundamental a boa jurisdição. Ao se caracterizar como um Estado Democrático 

de Direito, a República Federativa do Brasil não admite a possibilidade de que se tenham 

pessoas irresponsáveis pelos danos que ocasionem a outrem. Nesse sentido, o art. 37, § 

6º da Carta Magna de 1988 é claro ao consagrar a responsabilidade objetiva, baseada na 

teoria do risco administrativo, das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado 

prestadoras de serviço público quando os agentes públicos causarem, nessa qualidade, 

prejuízos a terceiros. Todavia, no que se refere aos atos danosos decorrentes do Poder 

Judiciário, a divergência é grande para enquadrá-los ou não na hipótese do aludido 

dispositivo. Tendo em vista esse embate doutrinário e jurisprudencial, a presente pesquisa 

possui como principal escopo apresentar e analisar os principais argumentos que visam 

fundamentar essa irresponsabilidade, visando rebatê-los e demonstrar a incidência da 

responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais. 

 

Palavras-Chave: Responsabilidade Civil; Função Jurisdicional; Responsabilidade do 

Estado; Atos Jurisdicionais. 
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ABSTRACT  

 

 

The monograph paper is intended to demonstrate the characterization of State liability for 

judicial acts in Brazilian law to do an analysis in the light of the Federal Constitution of 

1988 and its protective principles, especially the fundamental right to good jurisdiction. 

To be characterized as a Democratic State, the Federative Republic of Brazil does not 

admit the possibility they have irresponsible people for damages which result to another. 

In this sense, art. 37, § 6, 1988 of the Constitution is clear to enshrine strict liability, based 

on the theory of administrative risk, legal persons of public law and private law providing 

public service when public agents cause as such it injury to third parties. However, with 

regard to harmful acts arising from the Judicial Power, the divergence is large to fit them 

or not in the case of the aforementioned device. In light of this doctrinal and 

jurisprudential clash, this research has as main purpose to present and analyze the main 

arguments seeking to justify such irresponsibility, in order to refute them and demonstrate 

the impact of State liability for judicial acts. 

 

Keywords: Civil Responsability; Jurisdictional Function; State Responsibility; 

Jurisdictional Acts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A responsabilidade civil do Estado é um tema que de há muito vem sendo 

discutido no Direito Administrativo. Tal evolução encontra-se intimamente ligada ao 

desenvolvimento do Estado bem como afirmação do Estado Democrático de Direito na 

Constituição Federal de 1988.   

Nessa esteira, ao se caracterizar como um Estado Democrático de Direito na 

Constituição Federal de 1988 em seu art. 1º, a República Federativa do Brasil pressupõe 

a submissão de todos à Constituição Federal e às demais do ordenamento jurídico. A 

responsabilidade civil do Estado é uma condição de segurança da ordem jurídica em 

face do serviço púbico, cujo funcionamento não deve resultar lesão a nenhum bem 

juridicamente protegido. 

À princípio, não se pode negar que o cidadão prejudicado pelo funcionamento 

de um serviço público tem o direito à reparação do prejuízo sofrido. Contudo é possível 

se identificar, de acordo com significativa parte da doutrina, a adoção da Teoria da 

Irresponsabilidade – típica dos Estados absolutistas – em determinados setores da 

atividade pública, sobretudo no que se refere à função jurisdicional.  

Isso porque, de um lado, parte da doutrina defende a possibilidade de que o 

Estado seja responsabilizado objetivamente em virtude de atos jurisdicionais em 

determinados casos. Porém, do outro lado, a jurisprudência brasileira, como regra, não 

aceita essa responsabilização estatal, admitindo-a apenas nas hipóteses expressamente 

previstas na lei. Ou seja, somente as hipóteses estabelecidas no art. 5º, LXXV, 

CRFB/88 ensejariam a responsabilidade estatal, excluindo, assim, os demais erros 

decorrentes da atividade jurisdicional. 

Certos de que o Estado não é segurador universal, mas que nenhuma pessoa 

pode assumir sozinha o prejuízo por danos injustos praticados pelo Estado ao interesse 

público, com o presente trabalho pretende-se demonstrar que ao cidadão lesado pelo 

erro judiciário é justa uma indenização.  

Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar que a teorização corrente acerca 

da irresponsabilidade do Estado por atos jurisdicionais não resiste a uma análise 

cuidadosa que tome por base a supremacia da Constituição bem como os postulados do 

neoconstitucionalismo.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

A origem etimológica do termo “responsabilidade” advém do latim respondere, 

ou seja, responder, do qual surge seu significado técnico-jurídico, ou seja, 

responsabilizar-se, tornar-se responsável, ser obrigado a responder1.  

Conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho2: 

 

“De fato, quando o Direito trata da responsabilidade, induz de imediato a 

circunstância de que alguém, o responsável, deve responder perante a ordem 

jurídica em virtude de algum fato precedente. 

Esses dois pontos – o fato e a sua imputabilidade a alguém – constituem 

pressupostos infestáveis do instituto da responsabilidade” 

  

Dessa forma, responsabilidade civil surge no direito como um instituto com a 

função precípua de reparar um dano, objetivando o retorno do prejudicado ao seu status 

quo ante e o reestabelecimento do equilíbrio econômico-jurídico que fora atingido. 

Portanto, a responsabilidade se dá a partir da existência de um ato violador de um dever 

imposto por uma relação jurídica já existente entre o causador do dano e a vítima. 

Desde os primórdios da humanidade, é da natureza do ser humano buscar a 

reparação de prejuízo causado por outrem, como, por exemplo, a Lei de Talião, o Código 

de Hamurabi, a Lei de Israel e o Código da Inquisição, os quais tinham como 

características o rigor na punição. Todavia, ainda que essa noção de reparação 

indenizatória sempre tenha preponderado nas relações interpessoais, no que se refere aos 

danos produzidos pelo Estado, o mesmo não acontecia, vigorando por muito a 

irresponsabilidade estatal por ação ou omissão dos agentes estatais3. 

Este é o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello4, que explica: 

 

“Segundo entendemos, a idéia de responsabilidade do Estado é uma 

consequência lógica e inevitável da noção de Estado de Direito. A trabalhar-

                                                 
1CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo, Editora Atlas, 26ª 

Ed. 2013, p. 548.  
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo, Editora Atlas, 26ª 

Ed. 2013, p. 548. 
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, 
4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros. 

2013, p. 1015. 
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se com categorias puramente racionais, dedutivas, a responsabilidade estatal é 

simples corolário da submissão do Poder Público ao Direito. 

(…) 

Ademais, como o Estado Moderno, acolhe, outrossim, o princípio da igualdade 

de todos perante a lei, forçosamente haver-se-á de aceitar que é injurídico o 

comportamento estatal que agrave desigualmente a alguém, ao exercer 

atividades no interesse de todos, sem ressarcir ao lesado.” 

 

Desta forma, para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, pode-se conceituar a 

responsabilidade civil do Estado como a “obrigação de reparar danos causados a terceiros 

em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou jurídicos, 

lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos”5. 

Para Diógenes Gasparini6 a responsabilidade civil do Estado pode ser 

conceituada “como a obrigação que se lhe atribui de recompor os danos causados a 

terceiros em razão de comportamento unilateral comissivo ou omissivo, legítimo ou 

ilegítimo, material ou jurídico, que lhe seja imputável”. 

Portanto, é possível se depreender que a responsabilidade estatal está 

diretamente ligada aos atos das funções do Estado, sejam eles lícitos ou ilícitos, omissivos 

ou comissivos, sendo necessária a configuração de um dano causado a terceiro. No 

entanto, não se trata de qualquer dano, mas sim que seja especial, anormal e ofensivo a 

direito ou interesse legitimamente protegido. 

 

 

 1.1.BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Nos tempos mais primitivos, a vingança privada se manifestava como o modo 

mais usual de compensar os danos causados à terceiros. Neste estágio da responsabilidade 

civil não se levava em consideração a culpa do agente causador do dano, bastando, tão 

somente, a ação ou omissão deste e o prejuízo sofrido pela vítima para que aquele fosse 

responsabilizado7.  

                                                 
5 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 704. 
6 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1123. 
7 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.1. 
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Na Roma Antiga se tem o marco inicial da responsabilidade civil, 

predominantemente pautado na vingança, em que a retaliação era exercida pelo grupo 

dominante do local, sendo, posteriormente reconhecida e legitimada pelo Estado.  

Nesta conjuntura, a Lei de Talião foi institucionalizada como medida ou 

limitação da represália pelo prejuízo causado à vítima. Desta forma, ainda permanecia a 

vingança privada, pautada na própria natureza humana, mas onde já se poderia evidenciar 

uma forma de reparação do dano, não se aplicando, entretanto, a análise da culpa do 

ofensor8. 

Explica Carlos Roberto Gonçalves9: 

 

“Se a reação não pudesse acontecer desde logo, sobrevinha a vindita imediata, 

posteriormente regulamentada, e que resultou na pena de talião, do ‘olho por 

olho, dente por dente’. Sucede este período o da composição. O prejudicado 

passa a perceber as vantagens e conveniências da substituição da vindita, que 

gera a vindita, pela compensação econômica. Aí, informa Alvino Lima, a 

vingança é substituída pela composição a critério da vítima, mas subsiste como 

fundamento ou forma de reintegração do dano sofrido. Ainda não se cogitava 

da culpa”  

 

Em uma segunda fase, a composição voluntária toma o lugar da vingança 

privada, restando à vítima ser ressarcida por meio da compensação econômica pelo dano 

causado. A partir deste momento, é possível perceber que o patrimônio do ofensor passa 

a responder pelos prejuízos causados, e não sua pessoa10.  

Neste passo, já sob a autoridade do Estado surge a chamada composição legal, 

ou tarifada, deixando de lado o caráter voluntário da composição e tomando vez sua 

obrigatoriedade. O Estado, portanto, estabelece tarifações para determinadas formas de 

dano, tais como as instituídas pelo Código de Ur-Nammu, Código de Manu e Lei das XII 

Tábuas. Conforme assevera Carlos Roberto Gonçalves11:  

 

“Num estágio mais avançado, quando já existe uma soberana autoridade, o 

legislador veda à vítima fazer justiça pelas próprias mãos. A composição 

econômica, de voluntária que era, passa a ser obrigatória, e, ao demais disso, 

tarifada. É quando, então, o ofensor paga um tanto por membro roto, por morte 

                                                 
8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 21 
9 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 21 
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 21 
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 21 
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de um homem livre ou de um escravo, surgindo, em consequência, as mais 

esdrúxulas tarifações, antecedentes históricos das nossas tábuas de 

indenizações preestabelecidas por acidentes do trabalho. É a época do Código 

de Ur-Nammu, do Código de Manu e da Lei das XII Tábuas.” 

 

A Lei de Aquilia, com os conceitos jus-romanísticos, na época de Justiniano, se 

apresenta como marco fundamental para a responsabilidade civil pois introduz a 

aplicação da culpa na obrigação de indenizar. Do referido diploma é possível extrair o 

princípio pelo qual pelo qual se pune a culpa por danos injustamente provocados, 

independente de relação obrigacional preexistente12.  Através de sua aplicação se origina 

a responsabilidade extracontratual, também denominada “responsabilidade aquiliana” a 

partir da qual a conduta do causador do dano é medida pelo grau de culpa com que atuou. 

A Lex Aquilia trouxe grande progresso, visto que após seu advento o 

ressarcimento por perdas e danos ganhou maior efetividade, e, ainda hoje seus 

fundamentos continuam surtindo efeito, especialmente no que tange a um de seus 

pressupostos que é a culpa13. 

É, a partir de então, que o Estado assume em definitivo a detenção do ius 

puniendi, aperfeiçoando-se a teoria da responsabilidade, principalmente pelo direito 

francês, estabelecendo princípios gerais da responsabilidade civil que influenciaram 

legislações ao redor do mundo. 

Segundo os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves14: 

 

“O direito francês, aperfeiçoando pouco a pouco as ideias românicas, 

estabeleceu nitidamente um princípio geral da responsabilidade civil, 

abandonando o critério de enumerar os casos de composição obrigatória. Aos 

poucos, foram sendo estabelecidos certos princípios, que exerceram sensível 

influência nos outros povos: direito à reparação sempre que houvesse culpa, 

ainda que leve, separando-se a responsabilidade civil (perante a vítima) da 

responsabilidade penal (perante o Estado); a existência de uma culpa contratual 

(a das pessoas que descumprem as obrigações) e que não se liga nem a crime 

nem a delito, mas se origina da negligência ou da imprudência. Era a 

generalização do princípio aquiliano: in lege Aquilia et levissima culpa venit, 

ou seja, o de que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar.” 
 

                                                 
12 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 3ª ed. Atual. São Paulo: Atlas, 2003, p. 

18. 
13 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 22 
14 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 22 
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Insta salientar que, com o surgimento do Código de Napoleão se tornou clara a 

separação entre a reponsabilidade civil e a responsabilidade penal, aplicando-se para a 

primeira a reparação civil e para a segunda a pena.  

 

 

 1.2 BREVE EVOLUÇÃO DA DOUTRINA ACERCA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Segundo os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella di Pietro, a teoria da 

responsabilidade estatal, desde a sua origem, sofreu profundas alterações. Em uma 

primeira fase se tem a teoria da irresponsabilidade do Estado, possuindo como marco 

inicial a época dos Estados absolutistas, pautados na soberania e cujo poder político, 

personificado na pessoa do monarca, jamais poderia ser contestado. Nesta fase, o monarca 

criava e aplicava o direito, conforme a sua vontade, segundo tal teoria a responsabilização 

do Estado por quaisquer atos do rei significaria submetê-lo a uma situação igualitária 

diante de um súdito, o que era inaceitável, provocando o surgimento da máxima “the king 

can do no wrong”.15 

Desta forma, segundo tal teoria, “os agentes públicos, como representantes do 

próprio rei, não poderiam ser responsabilizados por seus atos, ou melhor, seus atos, na 

qualidade de atos do rei, não poderiam ser considerados lesivos aos súditos.”16 

Posteriormente, ocorre a caracterização da teoria da responsabilidade individual 

do agente público.  De acordo com esta teoria, o agente público ao praticar atos que 

ensejem danos a terceiros, agindo com dolo ou culpa, obrigaria o Estado a indenizar pelo 

dano causado ao particular, cabendo a este o ônus de comprovar a existência dos 

elementos subjetivos ensejadores da responsabilidade.  

Em oposição a citada teoria, surgiu, no século XIX, quando começou-se a 

admitir a responsabilidade do Estado, utilizando-se dos princípios do Direito Civil, 

                                                 
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 705. 
16 PAULO, Vicente e ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Administrativo. 12ª Edição, Niterói: Impetus, 

2006, p. 474. 
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pautados na culpa, materializando a Teoria da Civilista da Culpa ou Teoria da 

Responsabilidade Subjetiva. 

Ante a impossibilidade de dividir o Estado para responsabilizá-lo por seus atos 

se deu lugar à Teoria Civilista da Culpa. Segundo esta teoria, desde que demonstrado agir 

culposo ou doloso de seus agentes, propiciador de danos ao patrimônio de terceiros, e 

ainda diante da evidência de que o Estado é detentor de personalidade jurídica, e, 

portanto, sujeito de direitos e obrigações, deveria ser responsabilizado como qualquer 

pessoa física ou jurídica17. 

Dentro desta teoria, já em um contexto social de enormes mudanças econômicas 

e sociais, distinguiam-se os atos emanados do Estado em atos império de e atos de gestão. 

Os primeiros seriam atos praticados pela Administração dotados de todas as prerrogativas 

e privilégios de autoridades, impostos unilateral e coercitivamente, pautado no ius 

imperium; já os atos de gestão seriam os atos praticados em situação de igualdade com o 

particular, no gerenciamento da coisa pública. Nesse contexto, a responsabilidade do 

Estado se concretizava somente diante da prática de gestão que causassem danos aos 

particulares18. 

Maria Sylvia Zanella di Pietro ensina que a evolução das teorias sobre a 

responsabilidade do Estado sob o foco do direito público ocorreu em razão do caso Blanco 

ocorrido na França no ano de 1873, no qual a menina Agnès no momento em que ia 

atravessar a Rua de Borxeaux foi atropelada por uma vagonete da Cia. Nacional de 

Manufatura de Fumo; seu pai promoveu ação de indenização com fundamento de que o 

Estado é civilmente responsável pelos prejuízos causados a terceiros devido uma ação 

danosa de seus agentes, e quando o conflito foi suscitado no Tribunal para que se 

decidisse qual a jurisdição era a competente para conhecer do conflito, se a jurisdição 

comum ou o contencioso administrativo por fim concluíram que o caso deveria ser 

solucionado pelo Tribunal administrativo, pelo fato de se tratar de responsabilidade 

proveniente de mau funcionamento do serviço público. Entendeu-se que tal instituto deve 

ser regido por regras especiais que variam de acordo com as necessidades do serviço e 

imposição de conciliar os direitos do Estado com os direitos privados19. 

                                                 
17 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 705. 
18 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 706. 
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 706. 
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Com o fim da distinção entre atos de império e atos de gestão, uma parte da 

doutrina manteve-se filiada à doutrina civilista, somente vislumbrando a existência de 

responsabilidade do Estado com comprovação da culpa, pretendendo, para tanto, 

equiparar a responsabilidade do Estado à do patrão pelos atos dos empregados ou 

prepostos20. 

Diante das dificuldades na adoção da teoria Civilista da Culpa, já que esta 

incumbia ao particular um ônus excessivo para a comprovação da culpa do agente estatal, 

adentraram ao cenário doutrinário as teorias publicistas dentre elas, a teoria da culpa do 

serviço ou da culpa administrativa e a teoria do risco. 

A primeira teoria publicista foi a teoria francesa denominada teoria do acidente 

administrativo ou teoria da faute du servisse. Segundo esta teoria, o Estado torna-se 

responsável pelo não funcionamento, pelo mau funcionamento e pelo funcionamento 

defeituoso de seus serviços. Em síntese, essa teoria diz que a culpa não é do funcionário 

e sim do serviço público21.  

Modernamente, sabe-se que a atividade estatal é traz consigo iminente risco, 

sujeitando-se o Estado ao risco de causar danos a terceiros ao cumprir as funções que lhes 

são afetas. Por essa razão, ocasionado o dano é dever do Estado recompô-lo, sob pena de 

causar um desequilíbrio e desarmonia entre os administrados. Surge então a teoria do 

risco, a qual serve de base para aplicação da responsabilidade objetiva do Estado. 

A referida autora22, ao comentar a mencionada teoria, ensina que: 

 

“Essa doutrina baseia-se no princípio de igualdade de todos perante os 

encargos sociais e encontra raízes no artigo 13 da Declaração dos Direitos do 

Homem, de 1789, segundo o qual “para a manutenção da força pública e para 

as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que 

deve ser dividida entre os cidadãos de acordo om as suas possibilidades”. O 

princípio significa que, assim como os benefícios de decorrentes da atuação 

estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns 

membros da sociedade devem ser repartidos por todos. Quando uma pessoa 

sofre um ônus maior que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que 

necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse 

equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado utilizando recursos do erário 

público” 

 

                                                 
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 706. 
21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 706. 
22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 707. 
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Na aplicação da teoria do risco se tem a substituição da ideia de culpa pela 

demonstração do nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o 

prejuízo sofrido pelo particular. Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro 23: 

 
“...constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que 

seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato 

causae dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da 

coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em 

sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade 

entre o ato do agente público e o dano.”  
 

A teoria da responsabilidade subjetiva é aquela que além do nexo de causalidade 

entre a conduta estatal e o dano ocorrido, precisa ter a “culpa” como elemento subjetivo 

caracterizada como uma falha no serviço ou da atividade estatal, teoria esta que não era a 

melhor solução, pois gerava um ônus muito grande para a vítima, que além de ter sofrido 

a lesão, tinha o dever de comprovar a falta do serviço para obter a indenização estampada 

no antigo artigo 15 do Código Civil de 191624. 

Em razão disso é que surge a teoria da responsabilidade objetiva na qual não é 

necessária a aferição de culpa para que haja obrigação de indenizar. O fundamento desta 

teoria encontra respaldo nos princípios de legalidade para recompor a juridicidade do 

Estado em razão de um ato danoso cometido e da isonomia impedindo que somente 

alguns arquem com os prejuízos que deveriam ser suportados por toda a coletividade, 

demonstrando a preocupação com a pessoa lesada, tendo em vista a garantia de seus 

direitos, proporcionando a ela maior segurança jurídica25. 

Em apertada síntese, a responsabilidade do estado partiu da teoria da 

irresponsabilidade, passando pela responsabilidade subjetiva, e chegando aos dias atuais 

onde se adota, em regra, com base na teoria do risco administrativo, a responsabilidade 

objetiva do Estado, consagrada pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal. 

Certo é que a responsabilidade objetiva, que atualmente é aplicada, resultou de 

acentuado processo evolutivo, passando a conferir maior benefício ao lesado, benefícios 

esses consubstanciados na dispensa de provar alguns elementos que dificultam o 

surgimento do direito à reparação dos prejuízos, como, por exemplo, a identificação do 

agente, a culpa deste, na conduta administrativa, etc. 

                                                 
23 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 707. 
24 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 706. 
25 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 708. 
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2 DAS ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Como exprime a doutrina dominante no assunto, a responsabilidade civil pode 

apresentar-se sob várias espécies, formas, tipos e aspectos. Tal classificação deve-se às 

diferentes perspectivas que servem como base de análise para o estudo científico do 

instituto da responsabilidade civil. 

Desse modo, portanto, abordar-se-ão, as suas respectivas espécies, quais 

sejam: contratual, extracontratual, subjetiva e objetiva. 

 

 

2.1 DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E 

EXTRACONTRATUAL 

 

 

A responsabilidade civil contratual decorre do descumprimento de um vínculo 

jurídico pré-existente. Tal relação jurídica pode ser decorrente de um contrato, de um 

ato jurídico unilateral ou da própria lei. Por outro lado, a responsabilidade civil 

extracontratual ou aquiliana, originada na Lex Aquilia, é aquela na qual não há entre as 

partes envolvidas na questão nenhum vínculo anterior, ou seja, o fato não tem nenhuma 

relação jurídica das pessoas envolvidas. Na visão de Carlos Roberto Gonçalves26:  

 

“Quando a responsabilidade não deriva de contrato, diz-se que ela é 

extracontratual. Neste caso, aplica-se o disposto no art. 186 do Código Civil. 

Todo aquele que causa dano a outrem, por culpa em sentido estrito ou dolo, 

fica obrigado a repará-lo. É a responsabilidade derivada de ilícito 

extracontratual, também chamada aquiliana. 

Na responsabilidade extracontratual, o agente infringe um dever legal, e, na 

contratual, descumpre o avençado, tornando-se inadimplente. Nesta, existe 

uma convenção prévia entre as partes que não é cumprida. Na 

responsabilidade extracontratual, nenhum vínculo jurídico existe entre a 

vítima e o causador do dano, quando este pratica o ato ilícito.” 

 

                                                 
26 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 39-40. 
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Ressalta-se que existem fortes críticas a essa dualidade de tratamento. São os 

adeptos da tese unitária ou monista, que entendem pouco importar os aspectos sob os 

quais se apresente a responsabilidade civil no cenário jurídico, pois uniformes são os 

seus efeitos. De fato, tanto em um como em outro caso, o que se requer, em essência, 

para a configuração da responsabilidade são estas três condições: o dano, o ato ilícito e 

a causalidade, isto é, o nexo de causa e efeito entre os primeiros elementos 

Ressalta-se que destas condutas provém o prejuízo, que deve ser reparado 

através da restituição ao “statu quo ante”, ou, então, indenizado.27 

Rege-se a responsabilidade contratual e extracontratual pelos preceitos dos 

artigos 389 e seguintes e 395 e seguintes do Código Civil, bem como pelos artigos 186 

a 188 e 927 e seguintes do mesmo diploma legal, respectivamente. 

A responsabilidade contratual é apurada conforme o tipo de obrigação 

assumida. Sendo obrigação de resultado, a culpa é presumida, ou, em alguns casos, a 

responsabilidade é objetiva. Em se tratando de obrigação de meio, a responsabilidade é 

subjetiva. 

Nesta esteira, pondera Cavalieri Filho28: 

 

“...essa presunção de culpa não resulta do simples fato de estarmos em sede 

de responsabilidade contratual. O que é decisivo é o tipo de obrigação 

assumida no contrato. Se o contratante assumiu a obrigação de alcançar um 

determinado resultado e não conseguiu, haverá culpa presumida, ou, em 

alguns casos, até responsabilidade objetiva; se a obrigação assumida no 

contrato foi de meio, a responsabilidade, embora contratual, será fundada na 

culpa provada.” 

 
No que tange à responsabilidade extracontratual adota-se como regra geral a 

responsabilidade subjetiva, excepcionada, pela responsabilidade objetiva, quando 

houver previsão legal ou se a natureza da atividade implicar risco para os direitos de 

outrem. 

 

 

 

 

                                                 
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 40. 
28 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 2. ed., São Paulo:  Malheiros, 2000, 

p. 198. 
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 2.2 DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 

 

 

A responsabilidade subjetiva está pautada na teoria da culpa. Desta forma, em 

se tratando de responsabilidade subjetiva, a regra geral é que deve existir culpa no 

comportamento do sujeito, para que possa ser pleiteada alguma reparação. Nesse sentido 

leciona Carlos Roberto Gonçalves29:  

 
“Diz-se, pois, ser “subjetiva” a responsabilidade quando se esteia na ideia de 

culpa. A prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano 

indenizável. Nessa concepção, a responsabilidade do causador do dano 

somente se configura se agiu com dolo ou culpa” 

 

A culpa como requisito para a incidência da responsabilidade subjetiva deve 

ser compreendida em seu sentido “lato sensu”, ou seja, o sujeito deve causar o dano em 

função de ato ou culposo “stricto sensu”. 

Ressalta-se que a culpa, no seu sentido restrito, caracteriza-se quando o agente 

atua com negligência (omissão com falta de cautela), imprudência (ação descomedida, 

com ausência de cuidado) ou imperícia (negligência técnica ou profissional). 

Cumpre ainda destacar que a prova da culpa do agente é indispensável para a 

incidência da responsabilidade subjetiva. Sempre caberá ao autor o ônus da prova da 

culpa do réu, porquanto se trata de fato constitutivo do direito à pretensão reparatória. 

Apenas na hipótese de culpa presumida (decorrente da lei ou da jurisprudência) é que se 

inverte o ônus da prova, como no caso da responsabilidade civil indireta, cujo dano é 

causado por terceiro com quem o réu mantém algum tipo de relação jurídica. 

O Código Civil Brasileiro, apesar de regular um grande número de casos 

especiais de responsabilidade objetiva, filiou-se como regra à reponsabilidade subjetiva. 

É o que se pode verificar no art. 186, que erigiu o dolo e a culpa como fundamentos para 

a obrigação de reparar o dano. 

 

 

 

                                                 
29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 40 
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 2.3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA 

  

 

Diferentemente da responsabilidade subjetiva, a responsabilidade objetiva 

possui fundamento na teoria do risco, sendo a análise da existência do elemento culpa 

prescindível. Não há, portanto, necessidade de prova da culpa, bastando comprovar o 

nexo de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e a conduta do réu. 

Conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves30: 

 

“A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a 

reparação de um dano independentemente de culpa. Quando isto acontece, diz-

se que a responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa e se 

satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade. Esta teoria, dita objetiva, 

ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser 

reparado por quem a ele se liga por um nexo de causalidade, 

independentemente de culpa” 

 

A reponsabilidade objetiva, por ser fundada na teoria do risco, tem como 

fundamento a natureza da atividade exercida e não o comportamento do sujeito causador 

do dano. Deste modo, aquele que cria um risco de dano para terceiros, através de sua 

atividade, deve ser responsabilizado objetivamente, seja porque auferiu lucros ou 

vantagens da sua atividade (“risco-proveito”), seja simplesmente pelo fato de expor 

alguém a um risco criado (“risco-criado”). Conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves31: 

 
“Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma atividade cria um risco de 

dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua conduta seja 

isenta de culpa. A responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a 

idéia de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no  princípio 

segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em conseqüência de uma 

atividade realizada em benefício do responsável (ubi emolumentum, ibi ônus); 

ora mais genericamente como “risco criado”, a que se subordina todo aquele 

que, sem indagação de culpa, expuser alguém a suportá-lo.” 

  

Tal teoria admite variações acerca da amplitude do risco a ser assumido pelo 

autor do fato, tratando-se do risco administrativo ou do risco integral. 

A teoria do risco administrativo responsabiliza o ente público, objetivamente, 

                                                 
30GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 40  
31 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014. Vol. IV, p. 40. 
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pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, contudo, admite a exclusão da 

responsabilidade em determinadas situações em que haja a exclusão de algum dos 

elementos desta responsabilidade32. 

Com efeito, a atividade administrativa tem como finalidade alcançar o bem 

comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Por isso, surge a obrigação 

econômica de reparação de dano pelo Estado pelo simples fato de assumir o risco de 

exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do 

agente público faltoso. 

 Para excluir-se a responsabilidade objetiva, deverá estar ausente pelo menos 

um dos seus elementos, quais sejam conduta, dano e nexo de causalidade. Culpa exclusiva 

da vítima, caso fortuito e força maior são exemplos de excludentes de responsabilidade, 

por se tratarem de hipóteses de interrupção do nexo de causalidade. 

Assim, o Estado pode deixar de indenizar se comprovada a inexistência de nexo 

causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, como quando provada situação de caso 

fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, podendo, ainda, o Estado 

ter sua responsabilidade minimizada quando tais fatores não excluírem o liame causal, 

mas concorrerem para o evento danoso. 

Na aplicação do risco integral se tem uma percepção extremada da teoria do 

risco fazendo com que o Estado assuma a responsabilidade por qualquer dano causado 

por ação ou omissão de agente estatal a qualquer vítima. Tal parte da premissa de que o 

ente público é garantidor universal e, sendo assim, conforme esta teoria, a simples 

existência do dano e do nexo causal é suficiente para que surja a obrigação de indenizar 

para a Administração, pois não admite nenhuma das excludentes de responsabilidade33. 

Essa teoria é utilizada em situações excepcionais, já que, nos termos de José 

dos Santos Carvalho Filho34, “ é evidente que semelhante fundamento não pode ser 

aplicado à responsabilidade do Estado, só sendo admitido em situações raríssimas e 

excepcionais”. 

Neste caso, não caberia se falar em excludentes para elidir a responsabilidade 

estatal, ocorrendo sua aplicação somente em casos extremamente excepcionais, como nos 

                                                 
32 PIETRO, Maria Sylvia Zanella, di. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 707. 
33 PIETRO, Maria Sylvia Zanella, di. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 708. 
34 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo, Editora Atlas, 26ª 

Ed. 2013, p. 553. 
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casos de dano causado por acidente nuclear35. 

Sendo assim, pode-se concluir que o ordenamento jurídico constitucional 

brasileiro adota a teoria do risco administrativo como justificadora da responsabilização 

objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causarem, nessa qualidade, a terceiros, 

com algumas ressalvas de aplicação da teoria do risco integral. 

Ultrapassada a breve descrição dos tipos de responsabilidade, passa-se a 

analisar os pressupostos da Responsabilidade Civil do Estado. 

 

 

3 DA RESPONSABILIDADE DO ESTADO  

 

 

O surgimento e a evolução do Estado de Direito faz nascer a ideia de que a 

Administração Pública se submete ao direito posto, assim como os demais sujeitos de 

direitos da sociedade. 

Mesmo que o Estado atue dentro do mais estrito cuidado, e não se possa 

atribuir-lhe a prática de nenhum ato ilícito stricto sensu, ainda assim, ele pode ser 

chamado a indenizar, se tal atuação lesionou algum interesse juridicamente protegido de 

terceiro. Como prelecionou Celso Antônio Bandeira de Mello, “a reparabilidade do dano 

não se relaciona [...] com a qualificação da conduta lesiva (lícita ou ilícita), mas com a 

qualificação jurídica do dano, vale dizer, daquilo que foi lesado”36. 

Em outras palavras, quando se passa da culpa ao risco, afasta-se do centro das 

análises a noção estrita clássica de ato ilícito, uma vez que a ilicitude passa a ser 

delimitada a partir das consequências antijurídicas da conduta37. 

Com efeito, é importante lembrar que o Estado goza de prerrogativas na sua 

atuação, em virtude da supremacia do interesse público em face dos interesses privados. 

No entanto, a imposição da atuação imperativa do ente público perante o cidadão também 

enseja uma série de limitações na atividade administrativa e um maior rigor no que tange 

                                                 
35 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 708 
36 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Responsabilidade extracontratual do Estado por comportamentos 

administrativos. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 70, n. 552, p. 11-20, out. 1981. p. 17. 
37 PIETRO, Maria Sylvia Zanella, di. Direito Administrativo. 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 703. 
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ao tratamento dos danos causados pelo Estado, em suas atividades. 

Esse dever de ressarcir particulares por danos causados é manifestação da 

responsabilidade extracontratual, haja vista o fato de que não decorre de qualquer contrato 

ou vínculo anterior com o sujeito indenizado38. 

A responsabilidade extracontratual do Estado corresponde à obrigação de o 

poder público recompor prejuízos causados a particulares, em dinheiro, em decorrência 

de ações ou omissões, comportamentos materiais ou jurídicos, quando imputados aos 

agentes públicos, no exercício de suas funções39. 

Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro40: 

 
“Quando se fala em responsabilidade do Estado, está-se cogitando dos três 

tipos de funções pelas quais se reparte o poder estatal: a administrativa, a 

jurisdicional e a legislativa. 

(...) 

Trata-se de dano resultante de comportamento do Executivo, do Legislativo ou 

do Judiciário, a reponsabilidade é do Estado, pessoa jurídica; por isso é errado 

falar em responsabilidade da Administração Pública, já que esta não tem 

personalidade jurídica, não é titular de direitos e obrigações na ordem civil. A 

capacidade é do Estado e das pessoas jurídicas públicas ou provadas que o 

representam no exercício de parcela de atribuições estatais. E a 

reponsabilidade é sempre civil, ou seja de ordem pecuniária.” 
 

No Brasil, a teoria do risco administrativo foi consagrada expressamente a 

partir da Constituição de 1946, em seu art. 19441. A previsão da culpa restringiu-se à ação 

de regresso contra os funcionários causadores do dano, com o que se rejeitou 

categoricamente a solidariedade entre Estado e funcionário. 

Atualmente, a matéria encontra-se disciplinada pela Constituição Federal de 

1988 no seu art. 37, § 6º, a qual fez englobar, na mesma teoria, a responsabilidade das 

pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, e alterou a 

referência a “funcionários”, substituindo-a pela noção mais abrangente de “agentes”42. 

Pela teoria do risco administrativo, fundamento da responsabilidade objetiva 

                                                 
38 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,30ª ed. 

2013. p.1009 
39 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,30ª ed. 

2013. p.1011. 
40 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 703. 
41 BRASIL. Constituição (1946). Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos     da     Casa     Civil     da     Presidência     da     República:     Brasília,     1946.     Disponível       

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 05 dez. 2015. 
42 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos     da     Casa     Civil     da     Presidência     da     República:     Brasília,     1988.     Disponível       

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm>. Acesso em: 8 dez. 2015. 
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do Estado, o dever de reparar o dano independe da verificação da culpa. Esta pode ou não 

existir, emergindo como de maior relevância a demonstração do nexo de causalidade 

entre o dano e a conduta do agente.  

Tal responsabilização decorre, ainda, da aplicação do princípio da isonomia, 

que permeia todo o ordenamento jurídico pátrio, uma vez que quando, o Estado, no 

cumprimento de suas funções e em busca do bem da coletividade como um todo, provocar 

um dano específico a alguém ou a pequeno grupo de pessoas, nada mais justo que os 

sujeitos prejudicados sejam indenizados, como forma de reparar a desigualdade causada 

pela atuação estatal. Daí porque os ônus das atividades potencialmente lesivas do Estado 

são repartidos entre os membros da sociedade através do ressarcimento pelo Estado43. 

Seguindo os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro44: 

 
“Essa doutrina baseia-se no princípio da igualdade de todos perante os 

encargos sociais e encontra raízes no artigo 13 da Declaração dos Direitos do 

Homem, de 1789, segundo o qual ‘ para a manutenção da força pública e para 

as despesas de administração é indispensável uma contribuição comum que 

deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com as suas possibilidades’. O 

princípio significa que, assim como os benefícios decorrentes da atuação 

estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns 

membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um 

ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que 

necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse 

equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do 

erário.” 

 

Sendo assim, o ente público deve reparar os danos causados em sua atuação, 

independentemente de vínculo ou relação anterior com o sujeito prejudicado segundo a 

teoria objetiva, nos moldes estipulados pela Constituição Federal. 

Aplica-se, como regra prevista no art. 37, §6º da Carta Magna de 1988 a Teoria 

da Responsabilidade Objetiva muito bem definida por Celso Antônio Bandeira de Mello 

que assim conceitua: "a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe 

a alguém em razão· de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera 

juridicamente protegida de outrem"45. 

Com base no citado dispositivo é possível se depreender os elementos 

essenciais para a configuração da responsabilidade civil objetiva, são eles: a conduta, 

                                                 
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,30ª ed. 

2013. p.1022. 
44  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 797 
45 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,30ª ed. 

2013. p. 1011. 
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praticada por um agente público, atuando nessa qualidade; o dano, causado a um bem 

protegido pelo ordenamento jurídico, ainda que exclusivamente moral, e; o nexo de 

causalidade, demonstrando que a conduta do agente foi preponderante e determinante 

para a ocorrência do evento ensejador da responsabilidade46.  

Nota-se que não há necessidade de comprovação do requisito subjetivo, ou sua, 

o dolo ou a culpa do agente público causador do dano ou até mesmo a culpa do serviço, 

pela demonstração de serviço mal prestado como ensejador do dano. Se o agente público 

comprovar que agiu com diligência, prudência e perícia e que não teve a intenção de 

causar qualquer espécie de dano, ele estará isento de responsabilização pessoal perante o 

Estado, mas não influencia na responsabilidade do ente público. 

Ressalte-se que, segundo o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de 

Mello47, em casos de condutas lícitas, o princípio da igualdade é o principal fundamento 

da responsabilidade objetiva do Estado. Por isso, nada mais correto do que garantir a 

indenização àquele que foi prejudicado, restabelecendo-se assim o equilíbrio da situação. 

De mesma maneira ensina, Maria Sylvia Zanella Di Pietro48, a ver:  

 
“Ao contrário do direito privado, em que a responsabilidade exige sempre um 

ato ilícito (contrário a lei), no direito administrativo ela pode decorre de atos 

ou comportamentos que, embora lícitos, causem a pessoas determinadas ônus 

maior do que o imposto aos demais membros da coletividade.” 
 

A Constituição Federal regulamenta a responsabilidade civil, em seu art. 37, 

§6°49, que determina: 

 

§ 6° - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

 

 

                                                 
46 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,30ª ed. 

2013. p.1022. 
47 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,30ª ed. 

2013. p.1023. 
48 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p.703  
49 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República: Brasília, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
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No mesmo sentido estabelece o art. 43 do Código Civil50 que a 

responsabilidade do ente público se configura objetiva, a ver: 

 

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente 

responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a 

terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se 

houver, por parte destes, culpa ou dolo. 

 

Vale ressaltar, que a responsabilidade do Estado, conforme determina o texto 

constitucional, é objetiva, entretanto, a responsabilidade que recai ao agente, perante o 

Estado, é subjetiva, dependendo da comprovação de dolo ou de culpa. 

Conforme já mencionado, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de 

direito público e das prestadoras de serviços públicos não está atrelada à comprovação de 

elementos subjetivos ou ilicitude, baseando-se, somente em três elementos, quais sejam 

conduta de agente público, dano e nexo de causalidade. 

Assim, passa-se a análise dos elementos caracterizadores da responsabilidade 

do Estado. 

 

 

3.1 DA CONDUTA 

 

 

No contexto da concepção de responsabilidade desvinculada de culpa, o Estado 

pode, a qualquer momento, ao realizar suas atividades, causar danos ao patrimônio alheio, 

enquanto busca a consecução do bem comum. Esse é um risco inerente a suas atividades. 

Classicamente, se dizia que o dever jurídico de não lesar a ninguém era a todos 

imposto – inclusive ao Estado, que também se submete à força imperativa do direito que 

ele mesmo cria. Dessa forma, a violação desse dever originário daria lugar ao dever 

sucessivo de reparar o dano causado, o qual se identificaria com a responsabilidade civil 

do Estado. 

Quanto aos requisitos, portanto, inicialmente exige-se que se trate de uma 

                                                 
50 BRASIL. Código Civil Brasileiro. Brasília: Senado, 2002 - disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 17 jan. 2016. 



27 

 

pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público, de 

modo que estão excluídas as empresas públicas e sociedades de economia mista que 

desenvolvem atividade econômica. Portanto, deve-se tratar de conduta de determinado 

agente público que atue nesta qualidade ou, ao menos, se aproveitando da qualidade de 

agente para causar o dano. 

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro51 define “que o ato lesivo seja 

praticado por agente de pessoa jurídica de direito público (que são as mencionadas no art. 

41 do Código Civil) ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos” 

e, ainda, “que as entidades de direito privado prestem serviço público, o que exclui as 

entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza 

privada”. 

Não se pode prescindir da qualidade do agente, das pessoas físicas que atuam 

no âmbito das pessoas jurídicas passíveis de responsabilização, devendo o ato ter sido 

praticado no exercício de suas funções, a fim de que se possa estabelecer o nexo de 

causalidade, vindo o Estado a responder52. Como bem ensina Celso Antônio Bandeira53: 

 

“Daí, que acarretam responsabilidade do estado não só os danos produzidos no 

próprio exercício da atividade pública do agente, mas também aqueles que só 

puderam ser produzidos graças ao fato de o agente prevalecer-se da condição 

de agente público. 

Não importará, de conseguinte, para efeitos de responsabilidade estatal, 

estabelecer se o agente atuou culposa ou dolosamente. Não importará, para tais 

fins, o saber-se se os poderes que manipulou de modo indevido continham-se 

ou não, abstratamente, no campo de suas competências específicas. O que 

importará é saber se a sua qualidade de agente público foi determinante para a 

conduta lesiva. Se terceiros foram lesados, em razão de o autor ser funcionário, 

ocorreu o bastante para desenhar-se hipótese de responsabilidade estatal.” 

 

Dessa maneira, ainda que o agente público não esteja exercendo de fato sua 

função, caso ele se aproveite da qualidade de agente para ensejar o dano, estará 

configurada hipótese de responsabilização do ente público. Nesse caso, se tem corolário 

da teoria da imputação (ou teoria do órgão) que define que a conduta do agente público 

deve ser imputada ao ente estatal que ele representa.  

Ressalte-se, ainda, que o entendimento majoritário da doutrina e seguido por 

Celso Antônio Bandeira de Mello é de que a conduta que enseja a responsabilidade 
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objetiva do ente público é a conduta comissiva. Em casos de omissão dos agentes, a 

responsabilidade se configura com a incidência de culpa.54 

Segundo leciona José dos Santos Carvalho Filho55: 

 “Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a 

omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. 

Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um 

dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. 

Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a 

ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os 

prejuízos.  

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do 

Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes 

estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na 

espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de 

impedir a consumação do dano.” 

 

Nesse entendimento, o Estado ao gerar dano por conduta omissiva estará em 

posição comum a todos incidindo sobre ele a responsabilização por culpa. Disso decorre 

que, para operar-se a responsabilidade do Estado por danos causados por suas omissões, 

seria necessário haver algum elemento a mais para responsabilizá-lo, o qual residiria na 

ilicitude decorrente da violação do princípio da legalidade, que impunha o dever legal de 

evitar o dano56.  

 

 

3.2 DO DANO 

 

 

É com a ocorrência de um prejuízo, isto é, de um dano, que se poderá falar em 

responsabilidade civil, independentemente de sua modalidade, sendo este, portanto, 

elemento imprescindível à sua caracterização. Entretanto, somente geram 

responsabilidade do estado os danos jurídicos, ou seja, o dano a um bem juridicamente 

tutelado, ainda que seja exclusivamente moral. 
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Ed. 2013, p. 568.  
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Ademais, conforme leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro, nos casos de danos 

decorrentes de atos lícitos, a responsabilização do ente estatal depende da comprovação 

de que estes danos são anormais e específicos. Isso porque o dano deve ser certo, valorado 

economicamente e de possível demonstração. Nos atos ilícitos não ocorre esse aditivo 

porque a conduta por si só já gera o dever de indenizar, haja vista a violação direta ao 

princípio da legalidade. Nas palavras da autora57: 

 

“Somente se pode aceitar como pressuposto da responsabilidade objetiva a 

prática de ato antijurídico se este, mesmo sendo lícito, for entendido como ato 

causador de dano anormal e específico a determinadas pessoas, rompendo o 

princípio da igualdade de todos perante os encargos sociais. Por outras 

palavras, ato antijurídico, para fins de responsabilidade objetiva do Estado, é 

o ato ilícito e o ato lícito que causa dano anormal e específico.” 

 

Sendo assim, os danos normais, genéricos, que decorram de condutas lícitas do 

ente público resultam do chamado risco social, ao qual todos os cidadãos se submetem 

para viver em sociedade. As restrições normais, decorrentes de atuação lícita, não 

ensejam responsabilidade civil do Estado. Se o dano é genérico, todo mundo tem que 

suportar.  

 

 

3.3 DO NEXO DE CAUSALIDADE 

 

 

Além da ocorrência dos dois elementos precedentes, para a caracterização da 

responsabilidade civil, é necessário que se estabeleça uma relação de causalidade entre a 

conduta do agente e o dano causado à vítima. Por nexo causal, entende-se o vínculo que 

liga o dano à conduta ou à atividade do agente.  

Como regra, na responsabilidade objetiva implica dizer que aquele que sofreu 

o dano cabe apenas demonstrar que foi lesado por conduta estatal, sem a necessidade de 

comprovação de dolo ou culpa. Deste modo, se condutas posteriores, alheias à vontade 

do Estado, causam o dano a um terceiro, ocorre o que se denomina, na doutrina, de teoria 
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da interrupção do nexo causal a excluir a responsabilidade estatal. 

Conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho58: 

 

“Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à 

Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; 

inexistindo o fato administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. 

Essa é a razão por que não se pode responsabilizar o Estado por todos os danos 

sofridos pelos indivíduos, principalmente quando decorrem de fato de terceiro 

ou de ação da própria vítima.” 

 

Com efeito, interrompe-se o nexo de causalidade e, consequentemente, se 

exclui a responsabilidade do Estado todas as vezes em que a atuação do agente público 

não for suficiente, por si só, a ensejar o dano ora reivindicado.  

Essas situações, nas quais ocorre a interrupção do nexo de causalidade, são 

apontadas, pela doutrina, como hipóteses excludentes de responsabilidade do Estado. 

 

 

 3.4 DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

 

 

O Direito Brasileiro adotou, para o entendimento majoritário da doutrina a 

teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade civil objetiva do 

Estado. Desta forma, para que se configure a responsabilidade do Estado de maneira 

objetiva devem estar presentes alguns requisitos, os quais podem ser verificados a partir 

de uma análise do art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988. 

Em uma análise do citado dispositivo, pode-se dizer que a responsabilidade 

objetiva do Estado estará evidenciada quando ocorrer um dano a terceiro, devendo esse 

dano ser ocasionado por um agente da pessoa jurídica de Direito Público ou da pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviço público e, ainda, que haja um nexo de 

causalidade, ou seja, um liame entre o dano e o fato administrativo. 

Contudo o Supremo Tribunal Federal, entende que, além dos pressupostos já 

citados, deve haver outro que não é perceptível quando da leitura do dispositivo 
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constitucional citado, qual seja, a ausência de causa excludente da responsabilidade 

estatal. Senão vejamos: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO  

ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA 

INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  

TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO  MORTE CAUSADA POR 

DISPARO EFETUADO COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO E MANEJADA POR 

INTEGRANTE DESSA CORPORAÇÃO EM PERÍODO DE FOLGA 

DANOS MORAIS E MATERIAIS RESSARCIBILIDADE  DOUTRINA 

JURISPRUDÊNCIA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO . - Os 

elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a 

alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o 

comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, 

(c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder 

Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta 

comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do 

comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da 

responsabilidade estatal. Precedentes . - Configuração de todos os 

pressupostos primários determinadores do reconhecimento da 

responsabilidade civil objetiva do Poder Público, o que faz emergir o dever de 

indenização pelo dano moral e/ou patrimonial sofrido. (STF - ARE: 751186 

SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 02/12/2014,  

Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-248 DIVULG 16-12-2014 PUBLIC 

17-12-2014) (grifo nosso) 

 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro59, “são apontadas como causas 

excludentes da responsabilidade a força maior, a culpa da vítima e a culpa de terceiro. 

Como causa atenuante, é apontada a culpa concorrente da vítima”. 

O causador físico do dano pode ser uma força da natureza, um terceiro ou a 

própria vítima, casos em que poderão ser identificadas as chamadas causas excludentes 

do nexo de causalidade: a saber, respectivamente, caso fortuito ou força maior, conduta 

exclusiva de terceiro, e conduta exclusiva da vítima. Tais causas impedem o 

estabelecimento da relação causal entre a conduta estatal e o dano, não permitindo o 

surgimento da responsabilidade do Estado caso tenham produzido o resultado. 

É necessário ressaltar, porém, que tais hipóteses devem ser analisadas de 

acordo com cada caso concreto, em termos razoáveis, uma vez que o risco no exercício 

das funções da atividade pública é do Estado e ele quem não deve causar dano ao 

particular. 

Todo fato que isenta o agente do ônus de arcar com qualquer pretensão 

indenizatória, decorrente de um resultado danoso à vítima, pode ser considerado causa 
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excludente da responsabilidade civil e o motivo da isenção está no rompimento do nexo 

causal. 

Por fim, cumpre ressaltar que, em determinadas situações, não se pode atribuir 

exclusivamente à vítima o dano causado, porém, verifica-se sua participação no evento 

danoso. Trata-se de situação de culpa concorrente entre a vítima e o ente público. Nesses 

casos, não obstante não seja possível a exclusão da responsabilidade, haverá redução do 

valor indenizatório a ser pago pelo Estado. 

 

 

4 ANÁLISE CRÍTICA QUANTO A POSSIBILIDADE DE 

RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO POR ATOS JURISDICIONAIS 

 4.1 DO ATO JURISDICIONAL E DO PODER ESTATAL 

 

 

O Estado na atual concepção, isto é, o Estado Democrático de Direito, no qual 

o poder é legitimado pelas pessoas que o compõe, muito embora exercido por 

representantes eleitos, é o que se percebe da leitura da Constituição Federal no artigo 1° 

parágrafo único que dispõe: “Todo o poder emana do que o exerce por meio de 

representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição” 60. 

Dessa forma, fica claro que é necessário que se tenha um aglomerado de 

pessoas sujeitas a um governo e em um determinado território, entendendo-se por 

governo, a sujeição ao conjunto de regras e princípios impostos pelo Estado, aqui governo 

significa soberania cujo objetivo é garantir o bem comum, fazendo com que se resguarde 

a dignidade da pessoa humana. 

A vida em sociedade não pode prescindir de regras que estabeleçam o mínimo 

de ordem, disciplinando as relações entre os indivíduos e limitando seus intresses em 

benefício da própria sobrevivência e coletividade. 

Neste sentido, o Estado deve ser encarado como um instrumento para se atingir 
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a harmonia social, com a diminuição das desigualdades sociais por intermédio do 

exercício de uma atividade pública, isto é uma função pública, prestada de maneira direta 

a exemplo da atividade jurisdicional, esta que tem a finalidade de atender os interesses da 

coletividade. 

Desde que o Estado assumiu o monopólio da jurisdição, proibindo a autotutela, 

adquiriu dever de aplicar o direito no caso concreto, ou seja, tem o chamado poder 

jurisdicional, necessitando de juízes, para o correto exercício da jurisdição. Tal atividade 

deve estar em consonância com os fins do Estado, dentre eles, construir uma sociedade 

justa e igualitária, reduzir as desigualdades sociais, erradicar a pobreza, em suma, 

promover o bem comum, conforme artigo 3° da CRFB/88. 

O Direito desempenha papel fundamental como meio de controle social na 

medida em que estabelece ao grupo as condutas desejáveis e atua na superação de 

conflitos. Através de um processo paulatino de fortalecimento da soberania do Estado, 

foi-se a ele atribuindo o poder de intervir nos conflitos entre os particulares. 

O Poder Judiciário é uma das funções públicas que compõe a estrutura da 

República Federativa do Brasil, guardando relação harmônica e independente com as 

outras duas funções: Legislativa e Executiva. Ademais, uma vez que a teoria clássica de 

Montesquieu sobre a separação de poderes é interpretada atualmente no sentido de que 

cada função possui uma função preponderante, mas acaba exercendo também outras 

funções acessórias, num “sistema de freios e contrapesos”, observa-se que nenhum Poder 

do Estado acaba realizando uma função exclusiva. 

Deste modo, o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 prevê o princípio da separação de funções, característica marcante do Estado de 

Direito, nos seguintes termos: “Art. 2º. São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”61. 

Assim é possível se perceber que o poder estatal é uno e indivisível e está ligado 

a unicidade do poder, unicidade da soberania, unicidade da jurisdição e unicidade do 

ordenamento jurídico. Atualmente, o ordenamento jurídico pátrio prevê a unicidade da 

jurisdição, ou seja, o exercício do Poder Judiciário é um poder-dever exclusivo do Estado, 

que detém o monopólio da jurisdição. Contudo, essa noção somente veio a se concretizar 

com a formação da ideia do que seria Estado de Direito. 
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Ressalta-se, pois, que o exercício da função jurisdicional pressupõe a existência 

de uma pretensão resistida, de um conflito de interesses, sobre o qual o Estado deverá se 

manifestar emitindo uma solução conforme estabelece o ordenamento jurídico.  

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, é possível se valer de dois critérios 

para diferenciar as funções do Estado. Primeiramente trata do critério orgânico ou 

subjetivo para identificar a função através de quem produz. Em segundo lugar trata do 

critério objetivo que toma em conta a atividade, subdividindo em critério objetivo 

material ou substancial, que busca reconhecer a função a partir de elementos a ela 

intrínsecos, e critério objetivo formal, que apega-se em atributos especificamente 

deduzíveis do tratamento normativo que lhes corresponda, independentemente da 

similitude material que estas ou aquelas atividades possam apresentar entre si.62 

Continuando, o referido autor aduz que os critérios orgânico e o objetivo 

material não seriam suficientes para fazer tal distinção. Isso porque enquanto aquele não 

leva em conta que há em cada função apenas uma forte predominância da atividade que 

lhe é típica, esse é afastado, pois uma coisa é o que é por força da qualificação que o 

próprio Direito lhe atribuiu. Portanto, conclui que somente o critério objetivo formal é 

adequado, pelo fato de se prender as características impregnadas pelo próprio Direito à 

função.63  

Destarte, afirma-se que o Poder Judiciário possui uma função principal, que é 

a prestação jurisdicional, e também funções acessórias, que seriam, dentre outras, a 

normativa (atos que normatizam regras internas) e a administrativa (da mesma natureza 

que os praticados pelo Poder Executivo). 

Considerando as peculiaridades da função jurisdicional e a posição do Poder 

Judiciário, como guardião dos direitos fundamentais, a Constituição reconhece 

determinadas garantias a este Poder, a fim de que suas atribuições possam se concretizar 

com independência e imparcialidade. Tais prerrogativas dizem respeito ao autogoverno, 

sendo-lhes assegurada a autonomia administrativa e financeira, evitando-se, portanto, as 

pressões por parte dos demais poderes. 

Há, ainda, as garantias constitucionais que cercam os membros do Poder 

Judiciário. Tais garantias são necessárias à preservação de sua independência funcional, 
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quais sejam, a inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de subsídios, conforme 

estabelecido no art. 95 da Constituição Federal. 

Ainda que outras formas de resolver as lides sejam admitidas como hipóteses 

de exceção, observa-se, então, que compete, notadamente, ao Poder Judiciário o exercício 

da função pública de solucionar os conflitos que lhe são apresentados, aplicando o direito 

vigente, buscando manter a paz social.  

Conforme salienta Eduardo Kraemer64: 

 

“Ao Judiciário é atribuída a tarefa de qualificar o processo social e assegurar 

a efetividade do sistema normativo. Os avanços sociais na busca da igualdade, 

não meramente formal, mas material, devem passar, obrigatoriamente, na atual 

concepção de Estado, pelo Judiciário. A atividade jurisdicional apresenta 

modernamente a responsabilidade de assegurar os avanços normativos 

consignados nos textos legislativos.” 

 

Ele65, ainda, aduz que: 

 
“O judiciário apresenta-se, no atual modelo constitucional pátrio, como sendo 

a única forma de solução dos litígios entre os cidadãos e destes perante o 

Estado. A jurisdição apresenta um caráter unitário no sistema pátrio. Não há 

outros mecanismos para a solução das querelas produzidas pelas tensões do 

tecido social. 

(...) 

A caracterização de um ato como jurisdicional deve apresentar dois requisitos 

básicos, o ato deve ser praticado por um magistrado e este deve ser terceiro 

imparcial em relação ao objeto colocado para sua apreciação.” 

 

Se faz necessário salientar que como regra, se entende por atos jurisdicionais 

ou atos judiciais aqueles praticado pelo juiz relativo ao exercício especifico de sua função 

jurisdicional66. Deste modo, trata-se dos atos praticados no âmbito da função típica do 

Poder Judiciário, a exemplo de sentenças, acórdãos, despachos e decisões interlocutórias. 

Entretanto, quanto a expressão atos judiciários se entende aqueles atos 

praticados no âmbito do Poder Judiciário, porém de caráter meramente administrativos.67 

Quanto a estes atos não há dúvidas quanto a incidência da responsabilidade civil objetiva 

do Estado já que se tratam de atos administrativos, bastando que se configurem 

                                                 
64 KRAEMER, Eduardo. A responsabilidade do estado e do Magistrado em decorrência da deficiente 
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preenchidos os pressupostos do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.  

Deste modo leciona José dos Santos Carvalho Filho, a ver68: 

 

“No que concerne aos atos administrativos (ou atos judiciários), incide 

normalmente sobre eles a responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que, 

é lógico, presentes os pressupostos de sua configuração. Enquadram-se aqui os 

atos de todos os órgãos de apoio administrativo e judicial do Poder Judiciário, 

bem como os praticados por motoristas, agentes de limpeza e conservação, 

escrivães, oficiais cartorários, tabeliães e, enfim, de todos aqueles que se 

caracterizam como agentes do Estado.” 

 

De fato, a responsabilidade do Estado pelos atos jurisdicionais, ainda não é 

assunto pacífico, existindo várias correntes doutrinárias que entre si disputam a solução 

mais correta. Como o assunto é posto de maneira complexa, há uma discrepância entre 

doutrinas atuais e tribunais, prevalecendo a situação em que o ponto de convergência de 

uns corresponde, exatamente, ao ponto de divergência de outros. 

Porém, na esteira da evolução da Sociedade e, por conseguinte, do direito, 

essa visão vem, aos poucos, sendo superada. Cabendo nesse aspecto, ao Poder 

Judiciário, como detentor da função precípua de realizar a paz dentro da sociedade, a 

necessidade de evoluir de acordo com o contexto social em que está inserido. 

Diante disso pode-se afirmar que o Estado-Juiz, em sua função jurisdicional, 

pode praticar atos que venham a violar direitos, e em não sendo responsabilizado estaria 

indo em sentido contrário à sua função primordial que é a pacificação social. 

Em sentido contrário à responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais a 

posição do ilustre professor José dos Santos Carvalho Filho69, para o qual: 

 

“...os atos jurisdicionais típicos são, em princípio, insuscetíveis de redundar 

na responsabilidade civil do Estado. São eles protegidos por dois princípios 

básicos. O primeiro é o da soberania do Estado: sendo atos que traduzem uma 

das funções estruturais do Estado, refletem o exercício da própria soberania. 

O segundo é o princípio da recorribilidade dos atos jurisdicionais: se um ato 

do juiz prejudica a parte no processo, tem ela os mecanismos recursais e até 

mesmo outras ações para postular sua revisão.” 
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Segundo salienta Eduardo Kraemer70: 

 

“A responsabilidade pelos atos jurisdicionais, seja exclusiva do Estado, seja 

eventualmente do próprio magistrado, constitui-se em realidade que não 

apresenta condições de ser afastada. Não obstante não pode ser fonte de medo 

e pavor. As teses sobre a responsabilidade relativamente aos atos jurisdicionais 

devem ser fontes de qualificação da jurisdição, e não mordaça ou atenuação da 

independência dos magistrados.  

A grande discussão sobre o tema diz respeito a verificar a sua extensão; a busca 

do ponto de equilíbrio. A irresponsabilidade não é admissível. A exacerbação 

da responsabilidade por atos do Poder Judiciário pode acarretar sensível 

diminuição da vigente concepção do Estado Democrático de Direito, 

acarretando perdas irreparáveis no exercício da cidadania.” 

 

A professora Maria Sylvia Zanella di Pietro71 aduz que:  

 

“Com relação à soberania, o argumento seria o mesmo para os demais poderes; 

a soberania é do Estado e significa a inexistência de outro poder acima dele; 

ela é una, aparecendo nítida nas relações externas com outros Estados. Os três 

poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – não são soberanos, porque 

devem obediência à lei em especial à Constituição. Se fosse aceitável o 

argumento da soberania, o Estado também não poderia responder por atos 

praticados pelo Poder Executivo, em relação aos quais não se contesta a 

responsabilidade [...]. O argumento mais forte é o que entende que o 

reconhecimento de responsabilidade do Estado por ato jurisdicional acarretaria 

ofensa a coisa julgada” 
 

É possível se depreender que os fundamentos daqueles que negam a 

possibilidade de responsabilização do Estado por atos jurisdicionais residem, sobretudo, 

em dois pontos: na soberania do Poder Judiciário, e na segurança jurídica que estaria 

sendo afetada, quando se ofendesse a coisa julgada. Entretanto, há aqueles que defendem 

a caracterização da responsabilidade do Estado no caso utilizando o argumento de que a 

soberania é una e, portanto, pertencente ao Estado como um todo e não a um poder e, 

ainda, que a coisa julgada não confere a plena imutabilidade da sentença, já que há 

possibilidade de ações que podem desconstituí-la. 

No entanto, vale lembrar que o Estado-Juiz na sua atuação e na busca pela 

concretização da justiça e da paz social, através da prestação jurisdicional ou por meio de 

suas funções acessórias, corre o risco e, eventualmente, pode causar prejuízos e danos a 

terceiros. 
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 4.2 A RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ATOS JURISDICIONAIS 

 

 

De modo geral, não se nega que a atividade jurisdicional é passível de causar 

danos aos particulares, a exemplo das demais funções que o Estado desenvolver para 

consecução de seus fins. O problema se torna mais complexo, entretanto, quando se trata 

de admitir o dever estatal de indenizar em tais casos. 

A reponsabilidade do Estado no tocante a atividade jurisdicional é alvo de 

profundas divergências doutrinárias. Entretanto, modernamente, vem tomando força 

correntes doutrinárias que buscam reconhecer a responsabilidade do Estado pelos danos 

consequentes de falhas e omissões na prestação jurisdicional. 

Nesse sentido, entende que se da administração da justiça resulta dano ao 

particular, o Estado será obrigado a indenizar, respeitando o disposto no art. 37, § 6º da 

Constituição Federal, isso não fere a independência da atividade judicante, nem a eficácia 

da coisa julgada, princípios que via de regra são colocados como obstáculo para o 

reconhecimento da responsabilidade estatal pelos atos judiciais. 

O Poder Judiciário no exercício de sua função atípica produz atos 

administrativos e, nesses casos, em que exerce função administrativa atipicamente, sua 

responsabilização por essa atuação é objetiva tendo como fundamento a teoria do risco 

administrativo e art. 37, §6°, da CRFB/88. Tal caracterização ocorre porque, ainda que 

exercida pelos magistrados ou servidores do judiciário, tais condutas se configuram atos 

administrativos. 

Cumpre salientar que considera-se agente público todo aquele que atua em nome 

do Estado, ainda que o faça temporariamente ou sem remuneração, a qualquer título, seja 

de cargo, emprego, mandato, função, entre outros. Como bem ensina Celso Antônio 

Bandeira de Mello72: 

 

“Os servidores público são uma espécie dentro do gênero “agentes públicos”. 

Para bem distinguir tal espécie, apartando-a claramente das demais, é útil, 

primeiramente, examinar o panorama dentro do qual ela se encarta.  

[...] 

Esta expressão – agentes públicos – é a mais ampla que se pode conceber para 

designar genérica e indistintamente os sujeito que servem ao Poder Público 
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como instrumentos expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando o façam 

apenas ocasional ou episodicamente.  

Quem quer que desempenhe funções estatais, enquanto as exercita, é um 

agente público. Por isso, a noção abarca tanto o Chefe do poder Executivo (em 

quaisquer das esferas) como os senadores, deputados e vereadores, os 

ocupantes de cargos ou empregos públicos da Administração direta dos três 

Poderes, os servidores das autarquias, das fundações governamentais, das 

empresas públicas e sociedades de economia mista nas distintas órbitas de 

governo, os concessionários e permissionários de serviço público, os 

delegados de função ou ofício público, os requisitados, os contratados sob 

locação civil de serviços e os gestores de negócios públicos. 

[...] 

Todos eles, entretanto, estão sobre um denominador comum que os radicaliza: 

são, ainda que alguns deles apenas episodicamente, agentes que exprimem 

manifestação estatal, munidos de uma qualidade que só podem possuir porque 

o Estado lhes emprestou sua força jurídica e os habilitou a assim agirem ou, 

quando menos, tem que reconhecer como estatal o uso que hajam feito de 

certos poderes.” 

 

Nesse sentido, o magistrado é agente público e, consequentemente, fica 

submetido à regra constitucional do art. 37, § 6º, CRFB/88, respondendo a Fazenda 

Pública pelos atos de seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros. 

No entanto, ainda há na doutrina aqueles que defendem a irresponsabilidade do 

ente público por atos jurisdicionais típicos, como, a título de exemplo, Diógenes 

Gasparini e José dos Santos Carvalho Filho73. Aqueles que assim entendem, em geral, 

fundamentam com base em alguns pontos específicos, como a soberania do Poder 

Judiciário, a formação da coisa julgada, a independência funcional do magistrado. 

Entretanto, não se pode negar que são inúmeros os danos que podem advir de 

uma atividade jurisdicional, como o erro judiciário, o serviço judiciário defeituoso, a 

denegação de justiça, atuação danosa por dolo ou culpa do juiz, entre outros. Assim, a 

atuação do magistrado, enquanto agente público, se mal desempenhada, possibilita a 

caracterização de danos aos jurisdicionados e à sociedade. 

É indubitável a existência de atos judiciais passíveis de responsabilização do 

Estado, podendo ser utilizado, a título de exemplo, a prisão preventiva decretada contra 

quem não praticou crime, a não concessão de liminar nos casos em que seria cabível, em 

mandado de segurança fazendo perecer o direito, o abuso de autoridade e principalmente 

o erro judiciário. 

Sendo assim, há previsão expressa no texto constitucional de responsabilização 

por ato jurisdicional no caso de erro judiciário. Com efeito, o art. 5°, LXXV da 
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Constituição Federal de 1988 define que:  “Art. 5°. LXXV - o Estado indenizará o 

condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na 

sentença.”74 

Ressalta-se que, no caso da prisão além do tempo da sentença, não se trata de 

ato jurisdicional, e sim ato administrativo exercido posteriormente à decisão judicial. 

Portanto, a hipótese expressa na constituição de responsabilidade do Estado por erro 

jurisdicional ocorreria apenas nos casos de prisão por erro judiciário. 

Nesse sentido, o artigo 143 do Novo Código de Processo Civil prevê a sua 

responsabilidade por perdas e danos nos casos de dolo, fraude, recusa, omissão e 

retardamento injustificado por parte do juiz. Em geral, a responsabilidade do magistrado 

pode ser analisada sob diferentes aspectos: em face de um delito cometido no exercício 

da sua função (por exemplo, a corrupção), ou em face de uma falta ou simplesmente um 

erro. 

A previsão do citado dispositivo é taxativa, devendo, portanto, o juiz agir com 

dolo, fraude para que possa ocorrer sua responsabilização. Tal responsabilização, diante 

do art. 37, §6º da Constituição Federal, se dará primariamente para o Estado pelos atos 

de seus agentes e em ação de regresso contra o magistrado com base nos artigos 143 do 

CPC/2015 e 49 da LOMAN. 

Em entendimento diverso é possível citar Rui Stoco que admite a possibilidade 

daquele que sofreu o dano ingressar com ação diretamente contra o juiz desde que 

proposta a ação rescisória e reconhecido o direito à indenização. Para ele “caberá à parte 

interessada ou prejudicada ingressar em juízo com ação de indenização contra o 

magistrado, visando obter a composição dos danos sofridos. Mas aqui terá que fazer prova 

do dolo ou fraude”75. 

Segundo entendimento de Eduardo Kraemer76: 

 

“[...] a aplicação da cláusula geral prevista na Constituição acarretaria a 

conclusão de que produzindo a decisão judicial dano, haveria sempre o dever 

estatal de indenizar. Portanto, suficiente a prova do ato, do nexo de causalidade 

e do dano para gerar o dever de indenizar. Não há, contudo, como admitir tal 

simplismo. Aa atividade jurisdicional, pela sua complexidade, exige um 

                                                 
74  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Subchefia para Assuntos 

Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República: Brasília, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm>. Acesso em: 9 fev. 2016.  
75 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária 

e jurisprudencial . 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 812 
76 KRAEMER, Eduardo. A responsabilidade do estado e do Magistrado em decorrência da deficiente 

prestação jurisdicional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 67-68 



41 

 
detalhamento com maior profundidade da responsabilidade estatal. A 

simplificação não apresenta possibilidade de ser acolhida. 

[...] 

 A cláusula prevista da Constituição Federal deve apenas ser a regra geral, 

quando haja imposição do dever de indenizar. A extensão, o conteúdo, da 

obrigação de indenizar deve, forçosamente, ser buscada com a adequada 

equação entre a atividade jurisdicional e a obrigatoriedade de indenizar, 

afastada que se encontra a idéia de irresponsabilidade” 

 

Admitir a irresponsabilidade do Estado no tocante aos atos jurisdicionais seria 

uma incoerência frente ao desenvolvimento que o Direito Administrativo experimentou 

com o neoconstitucionalismo. Responsabilizar o Estado pelos prejuízos causados na 

prestação da tutela jurisdicional, portanto, se mostra uma necessidade crescente como 

afirmação do próprio Estado de Direito, de modo que cada vez mais são enfraquecidos os 

argumentos que ainda se levantam em defesa da irresponsabilidade. 

Assim, ao se considerar a larga previsão constitucional acerca da 

responsabilidade do Estado por atos praticados por seus agentes, sem que haja distinção 

quanto a natureza do agente, buscando instrumentalizar uma ampla gama de direitos e 

garantias fundamentais, é profundamente controverso aceitar a aplicação da teoria da 

irresponsabilidade em qualquer âmbito da atuação estatal.  

Conforme já explicitado, são diversos os óbices a responsabilização civil do 

Estado por atos praticados no exercício da função típica do Judiciário. Contudo, como 

será analisado, nenhum desses óbices é bastante para obstar tal responsabilidade.  

 

 

4.3 PROBLEMATIZAÇÃO DOS ÓBICES A RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO POR ATOS JURISDICIONAIS 

 4.3.1  A soberania 

 

 

A soberania, segundo a Teoria Geral do Estado, um dos elementos essenciais a 

formação do Estado. Portanto, como uma qualidade do Poder do Estado, a soberania se 

manifesta no âmbito interno, como a capacidade de impor a vontade própria em última 

instância e, externo, na relação de igualdade com outros Estados, sendo ela indispensável 
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à manutenção da unidade do Estado. 

Sendo fundamental fator de manutenção da união orgânica das forças que 

convivem no Estado, a própria soberania é una, se repartindo em três funções, Executiva, 

Legislativa e Judiciária, por meio dos quais o Estado soberano exerce suas funções 

específicas. Desta forma, se todos os poderes desempenham funções estatais, cuja fonte 

última reside na soberania, todos estariam igualmente acobertados pela mesma 

imunidade.  

Assim, se os atos do Poder Executivo sujeitam o Estado à responsabilização, e 

os atos do Poder Legislativo também (pois até os efeitos danosos das leis 

inconstitucionais são indenizáveis, bem como nos casos de aplicação das leis e efeito 

concreto), não há se utilizar da soberania como argumento hábil para excluir os atos 

judiciários.  

Para os que defendem a aplicação da Teoria da Irresponsabilidade nos casos de 

atividade jurisdicional danosa, os atos decisórios dos magistrados são tidos como uma 

manifestação da soberania, de modo que os eventuais erros cometidos não podem 

acarretar qualquer responsabilização do Estado. Caso contrário a Soberania estaria sendo 

desrespeitada na medida em que sujeita à responsabilidade.  

Entretanto, não é possível aceitar tal modo de pensar pois o atributo soberania 

recai unicamente como qualificação do Estado e não propriamente sobre as suas 

estruturas operacionais. Admitir a irresponsabilidade do Estado no que tange a possíveis 

danos decorrentes da atuação jurisdicional representa também aceitar este mesmo 

raciocínio para o desempenho das atuações típicas do Poder Executivo e Legislativo, o 

que pacificamente, não é aceito pela jurisprudência e doutrina. 

Quanto a aplicação da Teoria da Irresponsabilidade aos atos jurisdicionais 

danosos, aduz Rosimeire Ventura Leite77: 

 

“Trata-se, na realidade, de um resquício do período absolutista, quando o 

conceito de soberania serviu para justificar a irresponsabilidade estatal perante 

os administrados, doutrina insustentável no Estado de Direito, em que as 

funções estatais são exercidas em obediência aos preceitos legais 

estabelecidos.” 

 

Cumpre salientar, ainda, que o Estado brasileiro, além de soberano, é 

Democrático de Direito, devendo submeter-se em sua atuação aos comandos 
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constitucionais normativos. 

Assim, entende Rosimeire Ventura Leite78 que: 

 

“A soberania representa o poder máximo do Estado, expandindo-se na ordem 

interna e externa, como traço característico do Estado a partir de sua fase 

moderna. Assim, par exercer as atribuições, o Estado, como modalidade 

específica de organização social, utiliza-se de seu poder soberano, a fim de que 

se sobreponha nos seus limites territoriais e se faça respeitar no âmbito da 

sociedade internacional. 

Tal poder, no entanto, não exime o Estado de se submeter ao Direito, de pautar 

sua atuação nos princípios e regras que regem a sociedade e que a todos se 

aplicam. 

Mesmo diante de tal evidência, muito se utilizou e ainda se utiliza a noção de 

soberania como justificava para estabelecer exceções ao dever do Estado de 

indenizar os danos decorrentes de violação aos direitos individuais provocada 

por seus agentes.” 

 

Já não se discute que mesmo o Estado responde pelos seus atos, donde se denota 

que não existe incompatibilidade entre soberania e responsabilidade na sua atual 

concepção. Se cada Poder exerce uma fração ideal do poder estatal todo, não importa o 

órgão do qual o ato se originou, existe aí uma manifestação da soberania estatal. Logo, se 

a “soberania do Poder” for apta a afastar a responsabilidade do Estado, lógico será 

concluir que os atos do próprio Poder Executivo, que também exerce essa soberania, 

seriam imunes à responsabilização.  

Como o Poder Judiciário não está num plano superior aos dois demais Poderes, 

os mesmos argumentos utilizados para imunizá-lo poderiam ser estendidos tanto ao 

Executivo quanto ao Legislativo. Sob todas as luzes, tal conclusão seria completamente 

inaceitável. 

Dessa forma entende Maria Sylvia Zanella Di Pietro79: 

 

“Aqueles que se contrapõem a essa teoria alegam que a soberania é uma tributo 

da pessoa jurídica do Estado, de forma uma, indivisível, e não de um 

determinado Poder. O argumento da soberania, se aceito com relação ao Poder 

Judiciário, seria o mesmo para o demais Poderes; a soberania é do Estado e 

significa a inexistência de outro poder acima dele; ela é uma, aparecendo nítida 

nas relações externas com outros Estados. Os três Poderes – Executivo, 

Legislativo e Judiciário – não são soberanos, porque devem obediência à lei, 

em especial à Constituição. Se fosse aceitável o argumento da soberania, o 

Estado também não poderia responder por atos praticados pelo poder 

Executivo, em relação aos quais não se contesta a responsabilidade. Em suma, 

o princípio da soberania, se aceito, conduziria à irresponsabilidade total do 

Estado por seus atos, mesmo os emanados no exercício da função 
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administrativa.” 

 

De mesma maneira entende Rosimeire Ventura Leite80, a ver: 

 

“Por outro lado, se a soberania fosse aceitável como impedimento para a 

responsabilidade por atos jurisdicionais, também o seria em relação aos atos 

administrativos danosos, mas quanto a estes o dever de indenizar é plenamente 

admitido. Verifica-se, deste modo, uma discriminação injustificada diante da 

unidade e indivisibilidade do poder soberano. No mais, a soberania não 

pertence a qualquer dos Poderes e sim ao Estado.” 

 

É possível, ainda, utilizar-se dos fundamentos da Teoria do Risco para 

demonstrar a fragilidade do argumento em análise. A atividade do Estado traz em consigo 

um risco potenciado, em face das prerrogativas conferidas pelo ordenamento.  

Assim, considerando a atividade jurisdicional dotada de ainda mais 

prerrogativas e garantias, cujos atos possuem vias mais estreitas de impugnação, é 

inexorável que a mesma possua ainda mais aptidão para gerar riscos para terceiros, os 

quais são criados com vistas a satisfazer uma necessidade de toda a sociedade – que não 

pode passar sem tais serviços. Destarte, os ônus de tal atividade devem, como os 

decorrentes de qualquer atividade pública, ser repartidos entre os beneficiários, 

efetivando-se o princípio da repartição dos encargos sociais e, em última análise, da 

isonomia. 

O Estado-Juiz é fração do Poder Público que pode, através de seu agente, nessa 

qualidade, de gerar dano injusto ao jurisdicionado não havendo razão jurídica para impor 

ao lesado o sofrimento do prejuízo daí decorrente. 

 

 

4.3.2 Independência funcional dos magistrados 

 

 

O art. 2º da Constituição Federal de 1988 preconiza a independência e harmonia 

dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Tal preceito é posteriormente reiterado 

em seu art. 95, estabelecendo as garantias institucionais que recaem sobre o Judiciário em 
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sua totalidade, e as garantias funcionais que asseguram a imparcialidade dos membros 

deste Poder. 

Rosimeire Ventura Leite81 assevera que: 

 

“A independência constitui uma prerrogativa essencial dos juízes, a fim de que 

estes exerçam sua função de julgar sem ceder a pressões externas ou mesmo 

do próprio Judiciário, representando também maior segurança para os direitos 

dos cidadãos. 

[...] 

É ainda através da independência que se assegura a imparcialidade do juiz no 

julgamento do processo, funcionando este como um terceiro diante dos 

interesses das partes.” 

 

Assim, de maneira geral, pode-se afirmar que o referido diploma assegura ao 

Poder Judiciário uma atuação totalmente de independente de influências externas. Desse 

modo, tal atributo é normalmente invocado como argumento para dizer que os 

magistrados poderiam deixar de desempenhar a função julgadora de modo independente 

ou, ainda, imparcial ao saber ser possível que suas decisões motivem futuras 

responsabilizações do Estado e, em via regressiva, pessoal. 

Entretanto, a preocupação com a independência do magistrado não é suficiente 

para a caracterização da isenção de responsabilidade do Estado vez que tal atributo se 

caracteriza em todos os Poderes. Dessa maneira, ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro82, 

a ver: “A ideia de independência do Judiciário também é inaceitável para o fim de excluir 

a responsabilidade do Estado, porque se trata de atributo inerente a cada um dos Poderes. 

O mesmo temor de causar dano poderia pressionar o Executivo e o Legislativo”. 

Argumenta, ainda, a autora83, que 

 

“O ordenamento jurídico assegura determinadas garantias ao magistrado 

(como a inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos), 

para permitir que, em sua atuação, ele seja inteiramente livre na formação de 

sua convicção, sem vinculação quer a outros Poderes, quer aos órgãos 

superiores do próprio Judiciário. 

Alega-se que ele perderia essa independência se tivesse preocupação com a 

possibilidade de suas decisões acarretarem a responsabilidade civil do Estado 

e a sua própria responsabilidade, em ação regressiva. 

A esse argumento, responde-se que, não obstante seja indiscutível a 

necessidade de assegurar-se independência ao magistrado, a mesma não pode 

                                                 
81 LEITE, Rosimeire Ventura. Responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais, Porto Alegre, Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 2002, p. 110 
82 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 18ª Edição, São Paulo: ATLAS, 2013, p. 

723-724. 
83 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Responsabilidade do estado por atos jurisdicionais. In: Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 198, p. 80. 



46 

 
ir ao ponto de isentar o Estado de responder pelos erros decorrentes de sua 

atuação, especialmente se eles forem graves. Alega-se, ainda, que, mesmo se 

aceito o argumento da independência da magistratura, ele somente serviria 

para isentar o juiz de responsabilidade pessoal, o que não impede a 

responsabilidade do Estado.” 
 

Seguindo o mesmo entendimento, Rosimeire Ventura Leite84 assevera que: 

 

“A preocupação em não comprometer a independência da magistratura, 

portanto, tem servido de fundamento para sustentar a irresponsabilidade do 

estado no desempenho da função jurisdicional. Alega-se que o juiz teria sai 

liberdade de julgar restringida diante do receio de ser responsabilizado pessoal 

ou regressivamente por um dano decorrente de sua decisão. 

Trata-se de mais um argumento que não se presta a excluir a responsabilidade. 

É induvidoso que a independência da magistratura deve ser preservada, 

entretanto, não pode justificar a irresponsabilidade, contrariando o próprio 

Estado de Direito.” 

 

Em todo caso, a independência dos magistrados deve respeitar os limites 

constitucionais e legais aplicáveis, como é típico em um Estado Democrático de Direito. 

Assim, é certo que a independência funcional dos magistrados é valor fundamental do 

Estado Democrático de Direito, garantindo a imparcialidade e o livre convencimento do 

juiz. Entretanto, tal independência não pode ser arguida para escusar o Estado da 

responsabilização por atos de seus magistrados na medida em que a referida 

independência está posta em favor dos jurisdicionados e não do juiz. 

Dessa forma entende Eduardo Kraemer85: 

 

“A responsabilidade do Estado pela deficiente prestação jurisdicional, antes de 

ser um mecanismo de composição do patrimônio dos cidadãos, constitui-se em 

mecanismo de controle do próprio Judiciário sobre os seus atos, qualificando 

a relação do Poder com sociedade, permitindo a ampliação de sua legitimidade, 

ocorre então especial controle de qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Dessa forma, a manutenção da independência e das garantias dos magistrados 

exige a sua adequada responsabilização.” 

 

Por fim, a caracterização da responsabilização do Estado frente ao ato 

jurisdicional danoso, responsabilizando o magistrado somente em ação regressiva protege 

a independência do magistrado, não sendo possível sua utilização para, ao contrário, 

descaracterizar tal responsabilização. Como bem explica Rosimeire Ventura Leite86: 
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“No mais, admitindo-se que esta justificativa fosse procedente em um sistema 

que estabelece a responsabilidade pessoal e direta do juiz, não oferece maiores 

obstáculos quando se trata de responsabilidade do Estado, uma vez que esta 

funciona justamente como um “escudo protetor” do magistrado, impedindo 

que seja demando diretamente pela parte lesada. Deste modo, a 

responsabilidade pessoal do juiz só deve se configurar em ação de regresso e, 

naturalmente, atendidos os requisitos legais, seguindo a regra aplicável aos 

demais agentes públicos.” 

 

Portanto, não é possível sob o argumento de respeito a independência dos 

magistrados isentar o Estado de responder pelos danos causados pela prestação 

jurisdicional, devendo-se analisar os dispositivos constitucionais sistematicamente, e não 

de modo isolado de forma a realizar sua correta interpretação. 

 

 

4.3.3 Afronta à coisa julgada 

 

 

Cumpre tratar, ainda, do argumento segundo o qual eventual condenação do 

Estado em pretensão indenizatória por ato judicial consagraria uma afronta à coisa julgada 

material desrespeitando o princípio da unidade da jurisdição, da segurança jurídica e da 

preclusão. Os que seguem tal entendimento alegam que a coisa julgada gera como efeito 

a imutabilidade da decisão, não sendo possível ressarcimento diante de eventual prejuízo 

se a coisa julgada faz lei entre as partes. 

Entretanto, tal justificativa também não presta a isentar o Estado de 

responsabilização frente a prestação jurisdicional danosa.  

A coisa julgada, conforme definida no art. 467 do Código de Processo Civil de 

1973 e reproduzido no artigo 502 do Novo Código de Processo Civil, adota a teria de 

Liebman para quem a eficácia natural da sentença se reforça quando precluem todos os 

recursos, sendo a coisa julgada uma eficácia especial da sentença. Na Constituição da 

República incluiu-se entre os direitos fundamentais o respeito à coisa julgada, conforme 

disposto no Art. 5°, XXXVI. 
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Tal característica possui relevância nesse estudo somente quanto ao seu âmbito 

material. Assim, cumpre ressaltar que somente haverá coisa julgada material quando a 

sentença for de mérito tornando a lide decidida no processo imutável. 

Portanto, não são dotados de imutabilidade e, assim, não fazem coisa julgada 

material, os atos jurisdicionais não decisórios, as decisões interlocutórias, sentenças que 

extinguem o feito sem resolução do mérito, entre outros atos. 

Rosimeire Ventura Leite87 alude que: 

 

“A presunção de verdade contida na decisão que transitou em julgado (res 

judicata pro veritate habetur), bem como a segurança jurídica que ela 

proporciona, evitando que as lides se eternizem, o que perturbaria a paz social, 

fazem com que a coisa julgada seja levantada como obstáculo à 

responsabilidade do Estado pela atividade jurisdicional. Para os eventuais 

desacertos da sentença, portanto, teriam as partes os recursos previstos na lei 

processual, o duplo grau de jurisdição, mas, uma vez transitada em julgado a 

sentença, não poderia mais ser alvo de discussões, tornando-se inatacável. 

Neste caso, reconhecer a responsabilidade estatal implicaria fragilizar a res 

judiciata, questionando a verdade que ela representa e gerando instabilidade 

nas relações jurídicas.”  

 

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro88 ensina que: 

 

“O outro aspecto concernente ainda ao argumento da coisa julgada – 

diretamente decorrente do anterior - é o que diz respeito à idéia de segurança 

jurídica que justifica o princípio da coisa julgada: uma vez que a sentença 

transitada em julgado tem uma presunção de verdade, o reconhecimento do 

direito a uma indenização a quem sofreu dano em decorrência da decisão 

implicaria uma contradição, pois, se a sentença causa um dano considerado 

ilegítimo, de modo a justificar uma indenização, não se pode mais afirmar que 

ela contém uma verdade legal; e essa possibilidade de atribuição de 

responsabilidade civil ao Estado geraria uma insegurança jurídica, contrária ao 

interesse público, pois a idéia de imutabilidade da sentença atende a um 

princípio de ordem pública, que impede que os litígios se estendam 

indefinidamente. Esse princípio resultaria infringido se, em outro processo 

judicial, fosse possível discutir a legitimidade ou não da sentença, para fins de 

responsabilidade civil do Estado. 

Um dos argumentos contra a teoria da coisa julgada é quanto à sua relatividade, 

pois ela somente se aplicaria para os atos jurisdicionais propriamente ditos (as 

sentenças) e não para os demais atos judiciais, como as decisões proferidas em 

processos de jurisdição voluntária, nos processos preventivos, nos 

preparatórios, e também para as decisões interlocutórias, despachos, atos de 

execução etc. Com relação a esses tipos de atos, não se fala em imutabilidade 

nem em presunção de verdade.” 
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Entretanto, é possível se verificar no ordenamento brasileiro que a coisa julgada 

material sofre restrições, não podendo ser tomada por absoluta, uma vez que se trata de 

uma norma de direito fundamental, de natureza principiológica e, portanto, ponderável 

diante das circunstâncias do caso concreto. Tais restrições podem ser observadas na 

medida em que no ordenamento jurídico traz os institutos da ação rescisória e revisão 

criminal.  

Portanto, se o interessado intentar, no prazo decadencial de dois anos, ação 

rescisória do julgado cível segundo o art. 966 do CPC/2015, ou, em qualquer tempo, a 

revisão da sentença criminal conforme o art. 622 do CPP, poderá obter, na mesma 

sentença de rescisão, ou em outra ação, a pretendida indenização pela prestação danosa. 

Desta feita, uma interpretação no sentido de que a coisa julgada fosse uma 

garantia absoluta levaria, por coerência, à conclusão de que os artigos 966 do CPC/2015 

e 622 do Código de Processo Penal não teriam sido recepcionados pela CRFB/88. 

Entretanto, cumpre salientar que mesmo as decisões transitadas materialmente 

em julgado, que não possam ser relativizadas, são aptas a gerar dano. A alegação da 

existência da coisa julgada não pode, pois, servir de motivo para a irresponsabilidade 

pelos atos jurisdicionais, porquanto a sentença com tal eficácia pode ser desfeita. 

Ainda que se prese pela estabilidade e segurança jurídica ao se sustentar a 

imutabilidade da sentença transitada em julgado, não se pode, sob este argumento, 

permitir que uma solução danosa e injusta de um litígio se cristalize. 

As decisões judiciais, para serem consideradas legítimas, devem lastrear-se nos 

parâmetros de boa jurisdição, que envolvem motivação racional, juízo proporcional e, 

sobretudo, ponderação com vistas à prevenção e à precaução contra a efetivação desses 

riscos, que lhe são inerentes. 

Caso a decisão judicial não seja fruto de uma boa jurisdição, por exemplo, por 

não ter se acautelado para prevenir ou precaver, adequadamente, a efetivação dos riscos 

potenciais, poder-se-á qualificar tal ato jurisdicional como ilícito (lato sensu), com o que 

se legitima mais facilmente a responsabilidade civil do Estado.  

Como o trânsito em julgado não permitirá, de plano, a restauração do citado 

direito fundamental violado, a imposição da obrigação de indenizar, decorrente do 

inadimplemento da obrigação de prestar uma boa jurisdição, será a consequência natural. 

Nessa situação, poderá caber, inclusive, a eventual apuração da desídia do agente público 

prolator da decisão no respeito a tais direitos fundamentais. 
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Do contrário, ainda que a jurisdição tenha efetivamente respeitado tais 

parâmetros, é de se lembrar que as decisões, sobretudo à luz dos juízos de prevenção e 

precaução, são tomadas em bases prospectivas, probabilísticas, de modo que é possível 

que os danos sejam causados ainda que o magistrado tenha tomado todas as cautelas 

possíveis na motivação proporcional de sua decisão. Ainda assim, caberá a 

responsabilidade do Estado, mas, desta feita, por atos lícitos, mediante a aplicação 

integral da teoria do risco. 

O risco, efetivado, deverá ser assumido pelo seu causador, não pela sua vítima. 

Contudo, a responsabilidade por atos lícitos tem bases mais restritas, mas existe, e deve 

ser apurada e reconhecida, quando for o caso. Ademais, na responsabilidade do Estado 

decorrente de condutas lícitas, o próprio direito de regresso contra o magistrado resta 

inviabilizado, por ausência de elemento subjetivo. 

Assim, nenhum óbice existe à responsabilização daquele que exerce atividade 

de risco, ainda que lícita. Ademais, essa função existe em favor de toda a coletividade, a 

fim de evitarem-se atos privados de vingança e promover-se a justiça e a paz social, pelo 

que não se concebe a razão pela qual ainda se defenda que, por representar a justiça no 

caso concreto, o Estado não possa responder por danos causados por decisões transitadas 

em julgado. 

Conforme afirma Eduardo Kraemer89, “alguns autores, entre eles Giovanni 

Ettore Nanni, Augusto do Amaral Dergint, Luiz Augusto Soares Hentz, revelam não 

existir qualquer óbice para ajuizamento de ação reparatória, em face da deficiente 

prestação jurisdicional, como decorrência da res judicato”. 

Há ainda os que defendem que somente há que se falar em responsabilização 

do Estado por ato jurisdicional caso se providencie, previamente, a rescisão do julgado, 

via ação rescisória ou revisão criminal. Entretanto defender tal teoria implica em 

entender que somente há responsabilidade caso se demonstre a ilicitude da sentença 

passada em julgado – o que envolve análise de fraude, dolo, ou erro, conforme do art. 

966 do CPC/2015 e art. 621 do CPP – em manifesto descompasso com o atual estágio 

da teoria da responsabilidade civil. 

Segundo entendimento de Maria Sylvia Di Pietro90, seria possível a indenização 

pois esta sequer afetaria a coisa julgada: 
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“Com efeito, o fato de ser o Estado condenado a pagar indenização decorrente 

de dando ocasionado por ato judicial não implica mudança na decisão judicial. 

A decisão continua a valer para ambas as partes; a que ganhou e a que perdeu 

continuam vinculadas aos efeitos da coisa julgada, que permanece inatingível. 

É o Estado que terá que responder pelo prejuízo que a decisão imutável 

ocasionou a uma das partes, em decorrência de erro judiciário” 

 

É válido lembrar que, no âmbito da ação rescisória, existe um prazo para seu 

manejo, fixado em dois anos a contar do trânsito em julgado da sentença rescindenda. 

Após tal decurso, fala-se em coisa soberanamente julgada, a qual seria imodificável. Na 

revisão criminal, a seu turno, há a peculiaridade da possibilidade de seu manejo a qualquer 

tempo, bem como pela previsão expressa da possibilidade do condenado postular, na 

própria ação de revisão, o reconhecimento a uma justa indenização, a ser liquidada no 

juízo cível. 

Nesse passo, ainda que não rescindida a sentença cível, ou revista a sentença 

penal, legítima se afigura a possibilidade de condenar-se o Estado a reparar o dano 

causado por suas sentenças. Tanto é que a sentença subsiste, mesmo que a ação de 

indenização seja julgada procedente. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro91 

 

“Argumenta-se que somente se pode falar em imutabilidade da sentença 

quando ela não seja mais passível de revisão ou de ação rescisória; apenas 

nesse caso existe a chamada coisa soberanamente julgada. Mas, ainda nessa 

hipótese, em que não cabe mais ação rescisória, por estar prescrita, não há por 

que recusar-se o reconhecimento do direito à indenização a quem foi lesado 

pela decisão; não se trata de pleitear a alteração da mesma, que já se tomou 

imutável, mas de, em outro processo, entre partes diversas (já que o Estado é, 

necessariamente, o réu) pleitear indenização decorrente do erro judiciário. Há 

que se procurar um equilíbrio entre o ideal de segurança jurídica 

proporcionado pela coisa julgada e o princípio de justiça, que exige 

recomposição de prejuízos injustamente causados por uma sentença errada, 

principalmente em casos de erros judiciários reconhecidamente graves.” 

 

A relevância da eventual rescisão ou revisão da sentença recai não no direito à 

reparação considerado em tese, mas na eventual dosimetria da indenização, em face da 

extensão do dano. Obviamente, se a sentença for desconstituída, menor será o dano 

sofrido, pois, do contrário, seus efeitos declaratórios persistirão. Caso rescindida ou 

revista a sentença, aquele ato será considerado expressamente como ilícito, o que torna 
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mais fácil a qualificação do dano como indenizável, pois bastará que seja jurídico e certo 

para ensejar a indenização. 

Reforça esse entendimento o fato de o art. 5º, LXXV, da CRFB/88 em nenhum 

momento ter vinculado a indenização por erro judiciário à revisão da sentença penal, de 

modo que qualquer interpretação nesse sentido vulneraria, indevidamente, uma garantia 

fundamental, que deve ser inspirada pelo princípio da máxima efetividade. 

Nada obsta, assim, a busca pela indenização em ação própria, ainda que antes da 

revisão da sentença, caso em que a responsabilidade se lastreará em conduta lícita do 

Estado- juiz. O mesmo raciocínio se aplica aos casos cíveis, em que não se requer a espera 

pela rescisão da sentença para legitimar o ingresso da ação de reparação de danos. 

Os mesmos fundamentos permitem concluir que a possibilidade da ação de 

reparação de danos não fica prejudicada nem mesmo pela improcedência da ação 

rescisória ou revisional, já que tal resultado nada mais fará do que confirmar a “presunção 

de verdade legal” de que as sentenças transitadas em julgado já gozavam – o que, como 

exposto, não inviabiliza a reparação dos danos indenizáveis. 

Rui Stoco92, sobre a temática, prescreve que: 

 

“Negar, hoje, a responsabilidade do Estado em face de ato jurisdicional 

danoso é fugir da realidade e olvidar evidentes avanços na dogmática 

jurídica, que a sociedade moderna impõe, posto que o Direito é dinâmico, 

cumprindo-lhe acompanhar   a evolução constante das relações sociais e 

seus reclamos, de modo que se a lei não as acompanha e se anacroniza, 

cabe ao intérprete adequá-la às novas situações” 

 

Portanto, não é possível que a coisa julgada seja vista de modo absoluto, sob 

pena de encobrir injustiças. Desta feita, diante dos argumentos acima rebatidos, assiste 

razão à corrente doutrinária que reconhece a possibilidade de responsabilidade civil do 

Estado por ato jurisdicional. 

 

 

 

 

                                                 
92 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 4. ed. rev. atual. amp. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 552. 
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4.3.4 Falibilidade dos magistrados 

 

 

Não se é possível, igualmente, valer-se da alegação de que os juízes são passíveis 

de cometer erros no julgamento para afastar a responsabilização do Estado-juiz quando 

da ocorrência de tais erros. 

Utilizar o argumento de que os juízes são infalíveis naturalmente não condiz com 

a realidade, uma vez que estes não perdem a condição de ser humano ao serem investidos 

em suas funções e, como todo e qualquer ser humano, são passíveis do cometimento de 

erros. 

Contudo, a possibilidade de falha do juiz em nada influencia o dever do Estado 

de reparar os danos ocasionados no exercício da função jurisdicional, uma vez que 

também está obrigado a prestar um serviço público eficiente, o que, de certo, inclui a 

tutela jurisdicional. 

Desta forma, com muita propriedade, afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro 93 

que “[...] o fato de o juiz ser falível, como todos os seres humanos, não pode servir de 

escusa para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado, pelas mesmas razões 

que não serve de escusa a qualquer pessoas, na vida pública ou privada”. 

Portanto, tal argumentação não é válida, visto que a falibilidade dos juízes é dado 

inegável e em nada impede o dever do Estado de indenizar, pelo contrário, reforça tal 

responsabilidade já que o cidadão não é obrigado a suportar determinados prejuízos 

decorrentes da atuação de agente estatal.  

 

 

 

 

 

                                                 
93 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Responsabilidade do estado por atos jurisdicionais. In: Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 198, p. 89. 
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4.3.5 Ausência de texto legal expresso 

 

 

Por fim, utiliza-se como argumento para isentar o Estado da responsabilidade 

em face de atos jurisdicionais a ausência de texto expresso em lei.  

Para os adeptos dessa teoria, defende-se a necessidade de texto legal que defina 

expressamente o Estado como sendo responsável pelos danos decorrentes da atuação dos 

magistrados no exercício da função jurisdicional, o que somente ocorre com as hipóteses 

previstas no art. 5º, LXXV, da CRFB/88, que trata das hipóteses de “condenado por erro 

judiciário” e do condenado que ficar “preso além do tempo fixado na sentença”, e do art. 

143 do CPC/2015, ao falar das hipóteses de responsabilidade pessoal do magistrado.  

No que se refere ao argumento da ausência de lei que discipline expressamente 

a responsabilidade estatal em face de erros decorrentes das atividades jurisdicionais, a 

doutrina vem combatendo essa ideia, pois aceitar tal tese significaria ir contra a aplicação 

dos princípios e das regras consagrados no texto constitucional sobre o assunto.  

Nesse sentido, conforme demonstrado em vários pontos da presente pesquisa, o 

art. 37, § 6º da Carta Magna de 1988 é claro ao prever a responsabilidade civil do Estado 

em virtude de danos causados pelos seus agentes, não fazendo nenhuma diferença entre 

o tipo de serviço público, não podendo concluir, assim, que o serviço judiciário não foi 

abrangido pelo tema. 

Dessa maneira, é o entendimento de Rosimeire Ventura Leite94: 

 
“Vê-se que tal restrição não se justifica diante do disposto no art. 37, §6º da 

carta Magna, que se constitui na norma fundamentadora da responsabilidade 

do Estado por atos jurisdicionais no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez 

que o serviço judiciário também se enquadra no conceito de serviço público, 

estando, por sua vez, os juízes igualmente incluídos nos agentes de que trata 

aquele artigo do texto constitucional” 

 

Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro95: 

 

“No entanto, há que se lembrar que o artigo 37, parágrafo §6º, da Constituição, 

ao prever a responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus 

                                                 
94 LEITE, Rosimeire Ventura. Responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais, Porto Alegre, Sérgio 

Antonio Fabris Editor, 2002, p.113. 
95 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Responsabilidade do estado por atos jurisdicionais. In: Revista de 

Direito Administrativo. Rio de Janeiro, v. 198, p. 90 
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agentes, não faz qualquer distinção quanto ao tipo de serviço, não havendo 

qualquer razão que permita concluir que o serviço judiciário não foi abrangido 

pelo dispositivo. 

Há que se lembrar, também, que a idéia de responsabilidade civil decorre de 

um princípio geral do Direito, segundo o qual quem quer que cause dano a 

outrem está sujeito a repará-lo; não há necessidade de norma expressa para 

cada tipo de dano. Além do mais, de acordo com o artigo 126 do CPC, "o juiz 

não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da 

lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 

havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de 

direito"”. 

 

Conforme demonstrando, portanto, tais argumentos e fundamentos que visam 

defender a irresponsabilidade do Estado por ato jurisdicional apontados acima não devem 

prosperar, uma vez que são contrários aos anseios sociais e ao ideário da justiça social. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Tendo-se em vista a evolução histórica por que passou a responsabilidade civil 

do Estado, caminho outro não há senão o de reconhecer tal responsabilidade 

objetivamente quanto aos atos judiciais típicos, sob pena de retrocesso no processo 

evolutivo, retrocesso este especialmente prejudicial à sociedade que estará diante da 

situação de ver o seu direito violado pelo próprio guardião dos seus direitos. 

Os atos judiciais típicos, quais sejam, as sentenças proferidas pelos juízes, 

podem, em casos excepcionais, ensejar a Responsabilidade Civil da Fazenda Pública, a 

rigor do disciplinado no art. 5º, LXXV da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. Todavia, o juiz, na condição de agente público, ficará civilmente responsável 

pelo dolo, fraude, recusa, omissão ou retardamento injustificado de providência de seu 

ofício, nos expressos termos do art. 143 do CPC/2015. Ademais, convém lembrar que o 

Estado poderá requerer o ressarcimento dos valores pagos pelo Poder Público, mediante 

ação regressiva contra o magistrado considerado culpado. 

Importa ressaltar que, apesar toda controvérsia dispensada ao tema, não se pode 

esquecer que o juiz é um agente público, e ao exercer a função jurisdicional, age nessa 

qualidade. Dessa maneira é possível inferir que para a caracterização da responsabilidade 

objetiva do Estado basta ao referido agente – magistrado –, nessa qualidade, se omitir ou 

praticar um ato, doloso ou culposo, apto a causar prejuízo a terceiro, e, em não incidindo 

sobre o ato nenhuma excludente da responsabilidade, e ainda havendo nexo de 

causalidade entre o ato e o dano, restará configurada a responsabilidade do Estado.  

Assim, é possível, ainda, se entender que ao pregar a irresponsabilidade estatal 

no âmbito do Poder Judiciário se está dando margem a ocorrência de arbitrariedades. Não 

se deve esquecer que aquele que atua como magistrado é um ser humano e nessa 

qualidade está sujeito às falibilidades características de todos os seres humanos. Portanto, 

pode o juiz, intencionalmente ou não, causar danos aos jurisdicionados, e em não se 

aceitando a responsabilidade do Estado estaria denegando a sua função precípua que é a 

realização da justiça.  

Dessa maneira, não se pode valer de argumentos como a soberania do Estado, 

formação da coisa julgada e independência conferida aos magistrados para o regular 
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exercício da função jurisdicional para prejudicar aqueles que buscam o Poder Judiciário 

para a concretização da justiça, sob pena de ferir frontalmente os princípios do Estado 

Democrático de Direito.  

Deste modo, considerando a impossibilidade de excluir todo o risco da atuação 

estatal, que lhe é inerente, se faz necessário socorrer aos deveres da prevenção e 

precaução para bem deliberar quais riscos deverão ser assumidos e aqueles contra os quais 

se deve acautelar.  

O resultado da pesquisa trouxe a lume alguns elementos objetivos para a 

responsabilidade estatal pelo exercício da atividade jurisdicional, tais como o dever de 

indenizar do Estado pela realização de determinados atos, mesmo que lícitos, mas que 

ocasionem danos a terceiros sob o manto da aplicação do art. 37, §6º da CRFB/88.  

O art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê 

a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público. Contudo, não 

explicitou quais os agentes responsáveis, nem tampouco isentou qualquer deles. Destarte, 

sendo o magistrado um agente público, incide, em tese, o art. 37, § 6º, da Carta Magna, 

respondendo a Fazenda Pública pelos atos desses agentes que, nessa qualidade, causem 

danos a terceiros.  

O direito fundamental à boa jurisdição permite uma completa releitura das 

teorias sobre a responsabilidade civil por atos jurisdicionais, uma vez que reunifica, sob 

fundamentos comuns, os parâmetros para a atuação estatal, por meio de qualquer de seus 

Poderes. 

Os óbices costumeiramente levantados pela doutrina tradicional não resistem a 

uma análise amparada pelos direitos fundamentais, e são incompatíveis com o vigente 

Estado democrático de direito e os parâmetros do neoconstitucionalismo. 
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